
 

 

 

 
 

 
P U T U S A N 

Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 

 

 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya 

disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 tentang 

Dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Pelaksanaan Kemitraan Pola Inti Plasma di Sektor Peternakan Ayam 

terkait Pengembangan dan Modernisasi Kandang oleh PT Sinar Ternak 

Sejahtera, yang dilakukan oleh: -------------------------------------------------------  

Terlapor  : PT Sinar Ternak Sejahtera, yang beralamat kedudukan di 

Ruko Artha Makmur, Jalan Sultan Agung Blok JK Nomor 28, 

Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar 

Lampung, Provinsi Lampung 35132, Indonesia;------------- 

 

telah mengambil Putusan sebagai berikut: ------------------------------------------  

 

Majelis Komisi: --------------------------------------------------------------------------  

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan 

Laporan Pelaksanaan Peringatan. -----------------------------------------------------  

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan 

Pendahuluan Kemitraan dan Laporan Pelaksanaan Peringatan. ----------------  

Setelah mendengar Keterangan para Saksi. -----------------------------------------  

Setelah mendengar Keterangan para Ahli. -------------------------------------------  

Setelah mendengar Keterangan Terlapor. --------------------------------------------  

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Investigator. ---------------  

Setelah membaca Simpulan Hasil Persidangan dari Terlapor. -------------------  

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ----  

TENTANG DUDUK PERKARA 

1. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima Laporan Hasil 

Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Laporan Pelaksanaan 

Peringatan tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat (1) Undang-

SALINAN 
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Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan Kemitraan yang 

Dilakukan oleh PT Sinar Ternak Sejahtera (PT STS) dalam perjanjian 

kerjasama dalam mengatur tentang program pembangunan dan 

modernisasi kandang, dengan dugaan pelanggaran pelaksanaan 

Kemitraan pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti I2): ----------------  

1.1. Tentang Identitas Terlapor; -------------------------------------------  

1.1.1. PT Sinar Ternak Sejahtera (PT STS); -------------------  

Merupakan badan usaha berbadan hukum, 

berkedudukan di Kota Bandar Lampung, yang 

didirikan berdasarkan akta pendirian yang dimuat 

dalam Akta No. 4 tanggal 13 Desember 2006 yang 

dibuat Iksan, S.H., Notaris di Bekasi, yang mana 

perubahan atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar 

Perseroan untuk disesuakan dengan UU Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah 

dibuat oleh Notaris Ikhsan, S.H., melalui Akta Nomor 

22 Tertanggal 31 Juli 2008, yang telah disetujui oleh 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia RI Nomor AHU-78452.AH.01.02 

Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Tambahan 

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16 

Januari 2009 Nomor 5, serta Akta Pernyataan 

Keputusan Rapat tertanggal Nomor 13 yang dibuat 

oleh Iksan, S.H., Notaris di Bekasi pada tanggal 19 

Desember 2019 yang berisi tentang Perubahan 

Anggaran Dasar, Pasal 3 tentang Maksud dan 

Tujuan serta Kegiatan Usaha, dan telah mendapat 

persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, No. 

AHU-0107432.AH.01.02 Tahun 2019 -----------------  

1.1.2. PT STS adalah merupakan anak usaha dari PT CPI 

melalui pemilikan tidak langsung dari PT Prospek 

Karyatama, yang berdasarkan laporan tahunan 

tahun 2019 dimiliki sahamnya sebesar 99% oleh PT 

Prospek Karyatama. Bahwa berdasarkan Akta 

tertanggal 15 Agustus 2018 Modal Dasar PT STS 
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adalah Rp600.000.000.000,00 dan Modal 

Ditempatkan adalah Rp520.227.000.000,00 ---------  

1.1.3. PT STS merupakan badan hukum yang bidang 

usahanya adalah sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 3 akta sebagaimana tersebut diatas yaitu (vide 

bukti C11, Profil Perusahaan PT STS): ----------------  

a. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah 

menjalankan usaha dalam bidang: ----------------  

1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; -------  

2) Industri Pengolahan; ----------------------------  

3) Pengangkutan dan Pergudangan. -------------   

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di 

atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan 

usaha: --------------------------------------------------  

1) Budidaya ayam ras pedaging, mencakup 

usaha peternakan yang menyelenggarakan 

budidaya ayam ras utuk menghasilkan ayam 

pedaging dan lainnya. ---------------------------  

2) Budidaya ayam ras petelur, mencakup usaha 

peternakan yang menyelenggarakan 

budidaya ayam ras untuk menghasilkan 

telur konsumsi dan lainnya. -------------------  

3) Kegiatan rumah potong dan pengepakan 

daging unggas, mencakup kegiatan 

operasional rumah potong unggas dan 

pengepakan daging unggas, termasuk 

kegiatan pengurusan hasil sampingan, 

seperti pemrosesan sisa atau kotoran 

unggas, pementangan kulit, penyortiran bulu 

dan pembersihan lemak.------------------------  

4) Industri pengolahan dan pengawetan produk 

daging dan daging unggas mencakup usaha 

pengolahan dan pengawetan produk daging 

dan daging unggas dengan cara pengalengan, 

pengasapan, penggaraman, pembekuan, 

pemanisan dan sebagainya. Kegiatan 

mencakup produksi daging beku dalam 
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bentuk carcase, produksi daging beku yang 

telah dipotong, produksi daging beku dalam 

porsi tersendiri, produksi daging yang 

dikeringkan, daging yang diasinkan atu 

daging yang diasapkan, produksi produk-

produk daging, seperti sosis, salami, 

pudding, “andovillettes”, saveloy, bologna, 

pact, rillet, dan daging ham. Termasuk 

kegiatan pengolahan daging paus di darat 

atau. ------------------------------------------------  

5) Perdagangan besar binatang hidup, 

mencakup perdagangan besar yang 

berhubungan dengan binatang hidup, seperti 

unggas, ternak potong dan ternak atau 

binatang hidup lainnya, termasuk 

perdagangan besar bibit binatang. ------------  

6) Perdagangan besar daging ayam dan daging 

ayam olahan, mencakup perdagangan besar 

daging ayam dan daging ayam olahan, 

termasuk daging ayam yang diawetkan 

(46322). --------------------------------------------  

7) Perdagangan besar telur dan hasil olahan 

telur mencakup perdagangan besar telur dan 

hasil olahan telur (46325). ---------------------  

8) Perdagangan eceran hasil peternakan, 

mecakup perdagangan eceran khusus hasil 

peternakan di dalam bangunan seperti susu 

dan telur, termasuk pula daging ternak dan 

ungags. --------------------------------------------  

9) Perdangan eceran hewan ternak, mencakup 

usaha perdagangan eceran hewan ternak 

seperti sapi, kambing dan unggas. ------------  

10) Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar 

komiditi hasil peternakan, mencakup usaha 

perdagangan eceran hasil peternaka yang 

dilakukan dipinggir jalan umum (kaki lima), 

serambi muka (emper), toko atau tempat 
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tetap dipasar yang dapat dipindah – pindah 

atau didorong (los pasar), seperti susu dan 

telur, daging ternak dan ungags. --------------  

11) Aktivitas cold storage yang mencakup usaha 

penyimpanan barang yang memerlukan 

pendinginan dalam jangka waktu 

pengawetan tertentu atas dasar balas jasa 

(fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut 

dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga 

dikelompok ini Gudang pembekuan cepat 

(blast freezing). -----------------------------------  

1.2. Tentang Obyek Pemeriksaan dan Dugaan Pelanggaran ---------  

1.2.1. Bahwa obyek dalam pemeriksaan ini adalah 

pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh Terlapor 

dalam Perjanjian Kerjasama yang di dalamnya 

mengatur tentang program pembangunan dan 

modernisasi kandang. --------------------------------------  

1.2.2. Bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran 

ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (selanjutnya disebut UU Nomor 20 Tahun 

2008); -------------------------------------------------------  

1.2.3. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20                  

Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut: ------------  

“Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau 
menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau 
Menengah sebagai mitra usahanya dalam 

pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26”. -------------------------  

 

1.3. Hubungan Kerjasama dan Pola Kemitraan (vide bukti C4, 

Dokumen Perjanjian Kerjasama PT STS Nomor 

01/STS1/VI/2018). ----------------------------------------------------  

1.3.1. Bahwa Para pihak bersepakat dan saling 

mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama 

usaha budidaya ayam untuk jangka waktu 

sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun terhitung 

sejak masuknya anak ayam (DOC) pertama ke 

kandang (selanjutnya disebut “jangka waktu 
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Kerjasama”) menurut syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam Perjanjian --------------  

1.3.2. Bahwa dalam Perjanjian yang melibatkan 3 Pihak, 

PT CPI, PT STS (dan/atau cucu usaha PT CPI lainnya 

yang melakukan Perjanjian Kemitraan yang 

melaksanakan Pembangunan kandang Modern) dan 

Plasma, menyebutkan bahwa: “Para pihak dengan 

ini bersepakat dan saling mengikatkan diri untuk 

melakukan kerja sama Kemitraan selama sekurang-

kurangnya 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 

masuknya anak ayam (DOC) pertama ke kandang 

(selanjutnya disebut “jangka waktu Kerjasama”) 

dalam membangun usaha budidaya/peternakan 

ayam ras pedaging menurut pola Kemitraan Inti 

Plasma antara Inti dan Peternak, dengan PT CPI 

berperan sebagai Penyedia dana untuk 

pengembangan dan modernisasi kandang ayam ras 

pedaging milik Peternak. ---------------------------------  

1.3.3. Bahwa berdasarkan Perjanjian para pihak sepakat 

bahwa melandasi Perjanjian dengan prinsip saling 

memerlukan, saling memercayai, saling 

memperkuat dan saling menguntungkan dan 

secara sadar, bebas dan tanpa paksaan atau 

tekanan dari manapun untuk mengikatkan diri satu 

pada yang lain dengan syarat-syarat dan ketentuan 

yang disebutkan dalam Perjanjian. Para pihak 

menjalankan Pola Kemitraan Inti Plasma, dimana 

pihak inti menyediakan sapronak, dukungan teknis 

dengan kegiatan kunjungan, mengelola hasil usaha 

peternak dan yang paling utama dilapangan adalah 

berbagi informasi tentang kandang dan manjemen 

pemeliharan karena setiap tahun ada perbaikan 

genetic ayam. ----------------------------------------------  

1.3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU Nomor 

20 Tahun 2008 tentang UMKM yang mengatur 

mengenai peran Usaha Besar dalam membina dan 

mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
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yang menjadi plasmanya, maka dalam ketentuan 

Pasal 1 Perjanjian, telah diatur mengenai 

kesepakatan kerjasama, yang menyatakan bahwa: -  

“Para pihak dengan ini bersepakat dan   saling 

mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama 

usaha budidaya ayam untuk jangka waktu 

sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun 

terhitung sejak masuknya anak ayam (DOC) 

pertama ke kandang (selanjutnya disebut “jangka 

waktu Kerjasama”) menurut syarat-syarat dan 

ketentuan-ketentuan perjanjian.” ------------------------  

1.4. Analisa Dugaan Pelanggaran Ketentuan Minimal Perjanjian 

Kemitraan. --------------------------------------------------------------  

1.4.1. Bahwa sebuah perjanjian kemitraan sekurang-

kurangnya mencantumkan 5 (lima) ketentuan 

minimal yaitu; ---------------------------------------------  

a. Kegiatan Usaha; --------------------------------------  

b. Hak dan Kewajiban masing0masing pihak; ------  

c. Bentuk pengembangan; -----------------------------  

d. Jangka Waktu; ----------------------------------------  

e. Penyelesaian perselisihan; --------------------------  

1.4.2. Bahwa pemenuhan ketentuan minimal dalam 

perjanjian yang dilakukan oleh Terlapor dengan 

Plasmanya adalah sebagai berikut: --------------------  

PREMIS KETENTUAN 

Kegiatan Usaha Pasal 1 

Perjanjian Kerjasama 

Usaha Budidaya Ayam No. 

01/STS1/VI/2018 tanggal 

28 Juni 2018 

Kesepakatan Bermitra 

Para pihak dengan ini bersepakat dan saling 

mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama 

usaha budidaya ayam untuk jangka waktu 
sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun terhitung 

sejak masuknya anak ayam (DOC) pertama ke 

kandang (selanjutnya disebut “jangka waktu 

Kerjasama”) menurut syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan perjanjian ini. 

Amandemen Perjanjian No. 
014/IDM/1/VII/2017 

tanggal 19 Juli 2017 

Pasal 1 ayat 1 

Persetujuan Pengalihan Dan Kesepakatan Kerja 

Sama 

CPl, lnti dan Pelaku Usaha Peternakan dengan ini 

setuju dan bersepakat untuk mengubah hubungan 

kerja sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian, 
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dengan cara-cara sebagai berikut: 

a. mengalihkan hak-hak CPl, termasuk hak 

tagih atau piutang berserta jaminannya; dan 

b. mengalihkan kewajiban-kewajiban dan hak-

hak lnti; kepada Sinar Temak Sejahtera, yang 

dengan ini: 

c. menerima pengalihan hak-hak CPI beserta 
jaminan dan sebagai kompensasinya 

membayar kepada CPI semua sisa tagihan 

CPI kepada Pelaku Usaha Peternakan; dan 

d. menerima pengalihan kewajiban-kewajiban 

dan hak-hak lnti sebagaimana telah diatur 

dalam Perjanjian 

sehingga dengan demikian Sinar Ternak Sejahtera 

dan Pelaku Usaha Peternakan dengan ini bersepakat 

untuk saling terikat dalam suatu kerja sama usaha 

budidaya selama sekurang kurangnya sisa jangka 

waktu 20 (dua puluh) tahun (selanjutnya disebut 
“Jangka Waktu Kerjasama') sebagaimana diatur 

dalam Perjanjian;  

sedangkan CPI dan lnti dengan ini dibebaskan dari 

segala kewajiban dan tanggung jawab yang lahir dari 

Perjanjian. 

Peran dan Tanggung 

Jawab Pihak Pertama 

Pasal 2 ayat 1 

Perjanjian Kerjasama 
Usaha Budidaya Ayam No. 

01/STS1/VI/2018 tanggal 

28 Juni 2018 

a. menyediakan dana yang diperuntukkan bagi 
pengembangan dan.atau modernisasi 

kandang milik Pelaku Usaha peternakan 

(selanjutnya disebut dana Modernisasi 

Kandang”) yang jumlah, tata cara dan 

tahappenyaluan dan pembayaran kembali 
serta ketentuan-ketentuan lainnya akan 

ditetapkan berdasarkan pertimbangan 

mengenai kebutuhan, jaminan dan 

lekayakan usaha yang disepakarai oleh Para 

Pihak; 

b. mengevaluasi kelayakan Pelaku Usaha 
Peternakan, jumlah dana Modernisasi 

Kandang, Tata Cara penyaluran Dana 

Modernisasi Kandang Kepada Pelaku Usaha 

peternakan serta pengembaliannya oleh 

Pelaku Usaha Peternakan kepada STS; 

c. memasok sarana produksi Peternakan 

(‘Sapronak”) berupa anak ayam umur sehari 

(Day Old Chick/DOC) pakan, vaksin dan 

obat-obatan, dan apabila diperluikan 

perlengkapan/peralatan kandang (Poultry 
Equipment) menurut tata cara yang 

diperlukan; 

d. memberikan knowhow melalui bimbingan 

teknis pemeliharaan atau budidaya ayam tas 

pedaging (“ayam”) asistensi manajemen dan 

administrasi usaha, bantuan pemasaran 

ayam hasil budidaya, bantuan manajemen 

keuangan, yang semuanya akan 
dilaksanakan antara lain oleh seorang 

petugas Technical Sercvice (TS) yang 

sewaktu-waktu mengajar dan membimbing 

pekerja peternakan Pelaku Usaha 
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Peternakan; 

e. membeli ayam hasil produksi/budidaya 

Pelaku Usaha Peternakan; 

f. membantu mengelola penggunaan sapronak 

termasuk apabila perlu memediasi 

pengalihan Sapronak yang tidak 

dipergunakan kepada pihak lain, baik 
melalui mekanisme jual beli, tukar menukar, 

ataupun dengan cara lainnya; 

g. membantu Pelaku Usaha Peternakan dalam 

administrasi keuangan dan pengelolaan 

hutang piutang Pelaku Usaha Peternakan. 

Amandemen Perjanjian No. 

014/IDM/1/VII/2017 

tanggal 19 Juli 2017 

Pasal 3.1 

a. apabila masih diperlukan, menyediakan 

dana yang diperuntukkan bagi 
pengembangan dan modernisasi kandang 

milik Pelaku Usaha Petemakan (selanjutnya 

disebut “Dana Modernisasi Kandang"), yang 

jumlah, tata cara dan tahap penyaluran, 

pembayaran kembali serta 
ketenfuanketenfuan lainnya akan ditetapkan 

berdasarkan pertimbangan mengenai 

kebutuhan, jaminan dan kelayakan usaha 

yang disepakati antara Sinar Ternak 

Sejahter:a dan Pelaku Usaha Peternakan; 

b. mengevaluasi dan menetapkan kelayakan 
penyaluran, jumlah, dan tata cara 

penyaluran Dana Modernisasi Kandang 

kepada Pelaku Usaha Peternakan serta 

pengembaliannya kepada Sinar Ternak 

Sejahtera; 

c. memasok sarana produksi peternakan 

(.sapronak'), berupa anak ayam umur sehari 

(day otd chrbks/DoC), pakan, vaksin dan 

obat-obatan, dan, apabila diperlukan, 

perlengkapan/peralatan kandang (pouttry 

equipmenf) menurut tata cara yang 

ditentukan dari waktu ke waktu; 

d. memberikan knowhow berupa bimbingan 

teknis pemeliharaan atau budidaya ayam ras 

pedaging (.Ayam"), asistensi manajemen dan 

administrasi usaha, bantuan pemasaran 

Ayam hasil budidaya, bantuan manajemen 
keuangan, antara lain dengan cara 

menugaskan seonang petugas Technical 

Service (TS) untuk sewaktu-waktu mengajar 

dan membimbing pekerja petemakan Pelaku 

Usaha Peternakan; 

e. membeli Ayam hasil produksi budidaya 

Pelaku Usaha Petemakan 

f. membantu mengelola  penggunaan 

Sapronak, termasuk, apabila perlu, 

memediasi pengalihan Sapronak yang tidak 

digunakan kepada pihak lain, baik melalui 
mekanisme jual beli, tukar menukar, 

ataupun dengan cara lainnya 

g. membantu Pelaku Usaha Peternakan dalam 

administrasi keuangan dan pengelolaan 

hutang piutang Pelaku Usaha Peternakan. 
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Peran dan Tanggung 

Jawab Pihak Plasma 

Pasal 2 ayat 2 

Perjanjian Kerjasama 
Usaha Budidaya Ayam No. 

01/STS1/VI/2018 tanggal 

28 Juni 2018; dan 

Amandemen Perjanjian No. 

014/IDM/1/VII/2017 

tanggal 19 Juli 2017 

a. Dengan biaya sendiri menyediakan lahan 

peternakan; 

b. Membangun kandang ayam atau melakukan 

modernisasi kandang ayam, dengan 

menggunakan modal sendiri dan Dana 

Modernisasi Kandang, sehingga memenuhi 
spesifikasi dan standar kandang yang 

ditetapkan oleh STS; 

c. Menyediakan peralatan Kandang sesuai 

dengan standar yang ditetapkan oleh STS; 

d. Menyediakan sendiri tenaga kerja; 

e. Melaksanakan budidaya atau peternakan 
ayam menurut petunjuk-petunjuk dan atata 

cara budidaya/peternakan Ayam yang 

ditetapkan oleh STS; 

f. Menjaga mutu/kualitas Ayam antara lain 

dengan cara menggunakan Sapronak yang 
dipasok atau direkomendasikan oleh STS dan 

menurut tata cara serta jumlah yang 

ditetapkan oleh STS. 

g. Tidak menggunakan Sapronak yang tidak 

direkomendasikan oleh STS; 

h. Menjaga keamanan kandang dan Sapronak; 

i. Menjalankan system pengamanan hayati 

(biosecurity) yang ketat, termasuk dengan 

cara tidak mencampur ayam dan/atau pakan 

dengan ayam dan/atau pakan yang tidak 

dipasok oleh STS; 

j. Tidak menambah jumlah ayam di kandang 

sehingga melebihi kpasitas 

ideal/diperbolehkan; 

k. Melapor secara periodic mengenai 

perkembangan budidaya Ayam kepada STS, 

melalui media Laporan Pemeliharaan Ayam 
Broiler (LPAB) yang diisi dengan lengkap dan 

bena sesuai dengan fakta terbaru/mutakhir; 

l. Menjual ayam hasil bidudaya kepada STS 

menurut syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan yang akan disepakati dan menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari 

perjanjian; 

m. Menjalankan prosedur administrasi dan tata 

cara panen yang ditetapkan; 

n. Dalam tempo kurang dari 12 (dua belas) jam 

segera member tahu atau melapor kepada 
STS apabila terjadi berjangkitnya penyakit 

unggas; 

o. Mematuhi peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas 

pada peraturan perundang-undangan di 

bidang perpajakan. 

Pelaku Usaha Peternakan wajib melengkapi 

Kandang dan kegiatan Budidaya Ayam dengan 

dokumen perizinan, sekurang-kurangnya, tetapu 

tidak terbatas pada Izin tetangga, Izin Prinsip, Izin 
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Usaha Peternakan, IMB, Izin Lingkungan dan surat 

Izin Tempat Usaha (SITU) atau izin Undang-Undang 

Gangguan (HO); 

 Pasal 4.2 

 Dalam hal karena suatu alasan, termasuk tetapi 

tidak terbatas pada alasan-lasan yang dinyaakan 

dalam Pasal 12.3 Perjanjian Ini, kerja sama usaha 

budidaya Ayam berdasarkan Perjanjian ini diakhiri 

atau diubah pola kerjasamanya sebelum jangka 
waktu 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud 

Pasal 1 dan Pasal 12 Perjanjian ini, sedangkan 

kewajiban pengembalian Dana Modernisasi Kandang 

sudah terlaksana, Pelaku Usaha Peternakan wajib 

menyerahkan Pengelolaan Kandang kepada STS 

melalui mekanisme sewa menyewa dengan 
ketentuan harga sewa sebesar Rp. 900/ekor dan 

berlaku selam sekurang-kurangnya sisa jangka 

waktu kerjasama dengan asumsi 6 (enam) peiode 

pemeliharaan per tahun. 

 Pasal 4.12 

 Dalam hal karena suatu alasan, termasuk tetapi 

tidak terbatas pada alasan-alasan yang dinyaakan 
dalam Pasal 12.3 Perjanjian Ini, kerja sama usaha 

budidaya Ayam berdasarkan Perjanjian ini diakhiri 

atau diubah pola kerjasamanya sebelum jangka 

waktu 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud 

Pasal 1 dan Pasal 12 Perjanjian ini, sedangkan 

kewajiban pengembalian Dana Modernisasi Kandang 
belum terlaksana, Pelaku Usaha Peternakan wajib 

menyerahkan Pengelolaan Kandang kepada STS 

melalui mekanisme sewa menyewa dengan 

ketentuan harga sewa sebesar Rp. 800/ekor dan 

berlaku selam sekurang-kurangnya sisa jangka 
waktu kerjasama dengan asumsi 6 (enam) peiode 

pemeliharaan per tahun. 

 Pasal 4.13 

 Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan Pasal 3.13 tersebut, Pelaku Usaha 

Peternakan tetap berkewajiban untuk mgembalikan 

atau melunasi Dana Modernisasi Kandang menurut 
tata cara pengembalian yang ditetapkan oleh STS 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 3.4 dan 

3.5 pasal ini 

 Pasal 3.14 atau Pasal 4.14 

 Pelaku Usaha Peternakan sepakat dan berjanji 

bahwa Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya 

sendiri, akan mengasuransikan Kandang atas 

kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat, 
banjir, tanah longsor, dan peristiwa-peristiwa 

lainnya yang dapat menybabkan kerugian pada 

Pelaku Usaha Peternakan, minimal senilai biaya 

pembangunan atau modernisasi kandang dan 

pelaku usaha 

 Pasal 3.16 

 Peternakan dengan ini memberikan kuasa kepada 
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STS untuk pada waktunya nanti selama Dana 

Modernisasi Kandang belum dikembalikan penuh, 
apabila syarat-syarat dan ketentuan ketentuan 

klaim terpenuhi, menajukan klaim atas asuransi 

tesebut serta mengambil dari manfaat klaim 

asuransi tesebut pelunasan bagi kewajiban Pelaku 

Usaha Peternakan kepada STS. 

 Tanggung Jawab dan Kepemilikan Atas Sapronak 

 Pasal 7 

 Sapronak yang telah dipasok oleh STS dan dibeli 
oleh Pelaku Usaha Peternakan menjadi milik dan 

tanggung jawab Pelaku Usaha Peternakan dan oleh 

karenanya segala risiko, seperti kerusakan  dan 

kehilangan, menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha 

Peternakan, dengan tetap mengindahkan kewajiban-

kewajiban Pelaku Usaha Peternakan atas Sapronak, 
termasuk yang ditentukan dalam Pasal 2.2 Pejanjian 

ini. 

 Pasal 13.2 

 Pengakhiran secara sepihak oleh Pelaku Usaha 

Peternak dengan alasan apapun mewajibakan 

Pelaku Usaha Peternakan untuk membayar ganti 

kerugian atas potential loss (kehilangan 
keuntungan), termasuk kerguan dari alih kekayaan 

intelektual (knowhow) dan itikad gbaik, yang 

seluruhnya disepakati sebesar Rp.200.000.000,-

(duaratus juta rupiah)  per tahun kapasitas 40.000 

ekor ayam pro rata untuk kapasitas dari sisa Jangka 

Waktu Kerjasama. 

Hak Pihak Pertama Pasal 10.1 atau Pasal 11.1 huruf a, b, c 

Perjanjian Kerjasama 

Usaha Budidaya Ayam No. 

01/STS1/VI/2018 tanggal 

28 Juni 2018; dan 

Amandemen Perjanjian No. 

014/IDM/1/VII/2017 

tanggal 19 Juli 2017 

a. Setiap waktu memasuki lokasi kandang atau 

lahan peternakan Pelaku Usaha Peternakan 

untuk melakukan pemeriksaan mengenai 

cara-cara pemeliharaan Ayam, memastikan 

pelaksanaan biosecurity, memeriksa jumlah 

Sapronak dan Ayam Peliharaan; 

b. Mengubah datau meminta Pelaku Usaha 

Peternakan mengubah tata cara budidaya 

ayam yang tidak sesuai dengan tata cara 

standar pemeliharaan yang telah ditetapkan; 

c. Memberikan sanksi yang dianggap perlu dan 

berguna bagi Pelaku Usaha Peternakan. 

 Pasal 12.3 atau Pasal 13.3 

 STS sewaktu-waktu dapat mengubah pola kerja 

sama dengan Pelaku Usaha Peternakan atas 

pertimbangan Inti sendiri, antara lain karena: 

a. Pelaku Usaha Peternakan tidak mematuhi 

ketentuan-ketentuan Perjanjian ini; 

b. Pelaku Usaha Peternakan tidak menjalankan 
ta acara budidaya yang ditetapkan sehingga 

menyebabkan kerugian terus menerus 

selama 3 (tiga) periode pemeliharaan 

berturut-turut; 

c. Pelaku Usaha Peternakan mengalihkan 
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kewajibannya kepada Pihak Ketiga; 

d. Pelaku Usaha Peternakan melakukan tindak 

pidana atau tindakan lain yang tercela; 

e. Pelaku Usaha Peternakan pailit atau 

kehilangan hak keperdataannya; 

f. Pelaku Usaha Peternakan melakukan 

kecurangan; atau 

g. Pelaku Usaha Peternakan melakukan 

tindakan-tindakan yang merugikan STS. 

 Pasal 12.6 atau Pasal 13.6 

 STS sewaktu-waktu dapat mengakhiri perjanjian 

sewa menyewa atas pertimbangan STS sendiri, 

antara lain karena kondisi Kandang sudah tidak 

layak, perubahan peruntukan lahan berdasarkan 

peratuan pemerintah setemapat, kondisi keamanan 

tidak mendukung iklim usaha yang kondusif. 

Hak Pihak Kedua Pasal 10 ayat 2 atau Pasal 11 ayat 2 

Perjanjian Kerjasama 

Usaha Budidaya Ayam No. 

01/STS1/VI/2018 tanggal 

28 Juni 2018; dan 

Amandemen Perjanjian No. 
014/IDM/1/VII/2017 

tanggal 19 Juli 2017 

a. Mendapatkan kepastian Sapronak; 

b. Mendapat pembayaran harga Auam seelah 

dipotong dengan jumlah hutang dan 

angsuran Pelaku Usaha Peternakan  Kepada 

STS dan pembayaran harga Sapronak 

Kepada STS. 

Bentuk Pengembangan Pasal 2 huruf d, f, g atau Pasal 3 huruf d, f, g 

Perjanjian Kerjasama 

Usaha Budidaya Ayam No. 

01/STS1/VI/2018 tanggal 

28 Juni 2018; dan 

Amandemen Perjanjian No. 

014/IDM/1/VII/2017 

tanggal 19 Juli 2017 

d. memberikan knowhow melalui bimbingan 

teknis pemeliharaan atau budidaya ayam tas 

pedaging (“ayam”) asistensi manajemen dan 

administrasi usaha, bantuan pemasaran 
ayam hasil budidaya, bantuan manajemen 

keuangan, yang semuanya akan 

dilaksanakan antara lain oleh seorang 

peugas Technical Sercvice (TS) yang sewaktu-

waktu mengajar dan membimbing pekerja 

peternakan Pelaku Usaha Peternakan. 

f. membantu mengelola penggunaan sapronak 

termasuk apabila perlu memediasi 

pengalihan Sapronak yang tidak 

dipergunakan kepada pihak lain, baik 

melalui mekanisme jual beli, tukar menukar, 

ataupun dengan cara lainnya; 

g. membantu Pelaku Usaha Peternakan dalam 

administrasi keuangan dan pengelolaan 

hutang piutang Pelaku Usaha Peternakan. 

 Pasal 10 ayat (1) huruf a atau Pasal 11 ayat (1) 

huruf a 

 a. setiap waktu memasuki lokasi kandang atau 

lahan peternakan Pelaku Usaha Peternakan 
untuk melakukan pemeriksaan mengenai 

cara-cara pemeliharaan ayam, memastikan 

pelaksanaan biosecurity, memeriksa jumlah 

Sapronak dan Ayam Peliharaan. 
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Jangka Waktu Pasal 1 

Perjanjian Kerjasama 

Usaha Budidaya Ayam No. 
01/STS1/VI/2018 tanggal 

28 Juni 2018; dan 

Amandemen Perjanjian No. 

014/IDM/1/VII/2017 

tanggal 19 Juli 2017 

Kesepakatan Bermitra 

Para pihak dengan ini bersepakat dan saling 
mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama 

usaha budidaya ayam untuk jangka waktu 

sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun terhitung 

sejak masuknya anak ayam (DOC) pertama ke 

kandang (selanjutnya disebut “jangka waktu 
Kerjasama”) menurut syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan perjanjian ini. 

 Pasal 12 atau Pasal 13 

 12.1. Perjanjian ini berlaku untuk sejak tanggal 

ditandatangani oleh Para Pihak dan terus 

berlaku selama sekurang-kurangnya 20 (dua 

puluh) tahun sejak masuknya anak ayam 

pertama; 

12.2. Jika setelah waktu 20 (dua puluh) tahun 

tersebut, Para Pihak bersepakat untuk 

meneruskan kerja sama berdasarkan 

pejanjian ini, maka Perjanjian ini dianggap 

diperpanjang secara otomatis selama 10 
(sepuluh) tahun dengan tidak mengurangi 

hak-hak STS sebagaimana duraikan dalam 

Pasl 12.3 Perjanjian ini. 

Penyelesaian Perselisihan Pasal 17.4 atau Pasal 18.4 

Perjanjian Kerjasama 

Usaha Budidaya Ayam No. 

01/STS1/VI/2018 tanggal 

28 Juni 2018; dan 

Amandemen Perjanjian No. 

014/IDM/1/VII/2017 

tanggal 19 Juli 2017 

 

Hukum Yang Berlaku, Penyelesaian Perbedaan dan 

Lain-lain. 

17.4. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini 

terjadi perbedaan Penafsiran terhadap 
ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, Para 

pihak dengan ini sepakat untuk 

bermusyawarah, tetapi apabila cara tersebut 

tidak dapat ditempuh, maka Para Pihak akan 

menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri 

Indramayu atau Pengadilan yang berwenang. 

 

1.4.3. Berdasarkan uraian di atas, perjanjian kemitraan 

antara Terlapor dengan Plasma telah memuat atau 

mencantumkan ketentuan atau syarat minimal 

yang harus ada dalam perjanjian kemitraan: ------  

1.5. Pemenuhan Unsur Pasal dan Pelanggaran Pasal. ----------------   

1.5.1. Bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 

Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut: ------------  

“Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai 

Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai 

mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan 

kemitraan …." ---------------------------------------------------------- 
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1.5.2. Bahwa Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 

terdiri atas unsur-unsur pasal sebagai berikut: -----  

a. Unsur Usaha Besar; ---------------------------------  

b. Unsur memiliki dan/atau menguasai; ------------  

c. Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan. ------  

d. Unsur Usaha Mikro, Kecil dan/atau Menengah.  

1.5.3. Unsur Usaha Besar ---------------------------------------  

1.5.3.1. Pengertian Usaha Besar berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 20 

Tahun 2008 adalah usaha ekonomi 

produktif yang dilakukan oleh badan 

usaha dengan jumlah kekayaan bersih 

atau hasil penjualan tahunan lebih besar 

dari Usaha Menengah, yang meliputi 

usaha nasional milik negara atau swasta, 

usaha patungan, dan usaha asing yang 

melakukan kegiatan ekonomi di 

Indonesia. -------------------------------------  

1.5.3.2. Kriteria Usaha Menengah berdasarkan 

ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf a dan b 

UU Nomor 20 Tahun 2008 adalah sebagai 

berikut: ----------------------------------------  

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; atau. -------  

b. Memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua 

miliar lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 

miliar rupiah). ---------------------------  

1.5.3.3. Bahwa mengacu pada Laporan Keuangan 

Konsolidasi, PT CPI dan Entitas Anaknya, 

tertanggal 30 Juni 2020 (tidak diaudit), 
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menyatakan bahwa Terlapor adalah 

merupakan entitas bisnis dari PT CPI 

melalui Kepemilikan tidak langsung 

melalui PT Prospek Karyatama, dengan 

persentase kepemilikan adalah 99,99%. -  

1.5.3.4. Bahwa berdasarkan akta tertanggal 18 

Agustus 2018, Modal Dasar PT CPI 

adalah Rp600.000.000.000,00 (enam 

ratus miliar Rupiah) dan modal 

ditempatkan adalah 

Rp520.277.000.000,00 (lima ratus dua 

puluh miliar dua ratus tujuh puluh tujuh 

juta rupiah). ----------------------------------  

1.5.3.5. Bahwa berdasarkan jumlah penjualan 

tahun 2018 dalam Laporan Keuangan 

Terlapor, maka unsur usaha besar 

terpenuhi.  ----------------------------------------  

1.5.4. Unsur Usaha Mikro, Kecil dan/atau Menengah. -----  

1.5.4.1. Pengertian Usaha Mikro berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 

Tahun 2008 adalah usaha produktif milik 

orang perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria 

Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam 

UU Nomor 20 Tahun 2008. ----------------  

1.5.4.2. Kriteria Usaha Mikro berdasarkan Pasal 6 

ayat 1 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 

2008 adalah sebagai berikut: --------------  

a. Memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha; atau.--  

b. Memiliki hasil penjualan tahunan 

paling banyak Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah). ----------------  

1.5.4.3. Pengertian Usaha Kecil berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 20 
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Tahun 2008 adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dari Usaha Menengah 

atau Usaha Besar yang memenuhi 

kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur 

dalam UU Nomor 20 Tahun 2008. --------  

1.5.4.4. Kriteria Usaha Kecil berdasarkan Pasal 6 

ayat 2 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 

2008 adalah sebagai berikut: --------------  

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. --------------  

b. Memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp2.500.000,00 (dua 

miliar lima ratus juta rupiah). --------  

1.5.4.5. Pengertian Usaha Menengah berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 20 

Tahun 2008 adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha 

Besar dengan jumlah kekayaan bersih 

atau hasil penjualan tahunan 
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sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 

Tahun 2008. ----------------------------------  

1.5.4.6. Kriteria Usaha Menengah berdasarkan 

Pasal 6 ayat 3 huruf a dan b UU Nomor 

20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: -  

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; atau --------  

b. Memiliki hasil penjualan tahunan 

paling banyak Rp2.500.000.000,00 

(dua miliar lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000,000,00 (lima puluh 

miliar rupiah). ---------------------------  

1.5.4.7. Bahwa mengingat siklus panen 6-7 kali 

dalam satu tahun, dan dengan 

memperhatikan hitungan tersebut, maka 

hasil penjualan tahunan peternak plasma 

kurang lebih adalah: Rp35.000.000,00 x 

7 siklus = Rp245.000.000,00 (dua ratus 

empat puluh lima juta rupiah), maka 

dengan demikian unsur Usaha Kecil 

terpenuhi. ------------------------------------  

1.5.5. Unsur Menguasai dan/atau Memiliki. -----------------  

1.5.5.1. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 12 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2013 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang 

dimaksud dengan menguasai adalah: ----  

Yang dimaksud dengan “memiliki 

dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha 

Kecil, dan/atau Usaha Menengah” adalah 

kondisi dimana Usaha Besar mempunyai 
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sebagian besar atau seluruh saham, 

modal, aset Usaha Mikro, Usaha Kecil, 

dan Usaha Menengah atau menguasai 

pengambilan keputusan terhadap Usaha 

Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah 

yang menjadi mitranya. --------------------------- 

1.5.5.2. Bahwa dalam perkara a quo, terhadap PT 

CPI dan PT STS, berdasarkan data dan 

informasi, serta keterangan para pihak 

yang diperoleh, yang dijadikan dasar 

menganalisis terkait dugaan unsur 

menguasai, didapat sebagai berikut: -----  

No. Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Fakta 

1. Jangka Waktu  

Bahwa jangka waktu 

perjanjian kerja sama usaha 

budidaya ayam untuk 

jangka waktu sekurang-
kurangnya 20 (dua puluh) 

tahun terhitung sejak 

masuknya anak ayam (DOC) 

pertama ke kandang 

(selanjutnya disebut “jangka 
waktu Kerjasama”) menurut 

syarat-syarat dan 

ketentuan-ketentuan 

perjanjian. 

Masih 

berlangsung 

(Terdapat 2 

pengaturan 

jangka waktu, 
yaitu jangka 

waktu 

pendanaan 

pembangunan 

kandang modern 
dan jangka 

waktu 

Kemitraan) 

Bahwa terdapat pengaturan 2 

jangka waktu, yaitu terkait 

pembiayaan dan juga pelaksanaan 

Kemitraan serta ada 2 kuasa 

memotong dari masing-masing 

obyek perjanjian. 

Pemberlakukan jangka waktu 

saling terkait, terutama dalam 

pengalihan dan juga pengkakhiran 

perjanjian oleh Plasma, dimana 
Plasma yang telah melunasi 

hutangnya, tetap tidak dapat 

mengalihkan atau menjual 

tanahnya secara bebas kepada 

pihak yang diinginkan. hanya dapat 

mengalihkan dengan persetujuan 
Inti, menyewakan kepada Inti dan 

memprioritaskan penjualan kepada 

Inti dengan harga yang disepakati 

yaitu sesuai Nilai Jual Obyek Pajak 

(NJOP).  

2. Pengaturan Perjanjian:  

Isi Perjanjian: 

Dalam perjanjian terdapat 2 

pengaturan, yaitu: 

- Pengadaan Kandang 

- Sarana Produksi 

Peternakan 

Diterapkan 

dalam Perjanjian 

 

Pihak Inti membiayai 
peminjaman dana untuk 

melakukan moderniasi kandang 

dan juga menyediakan sapronak 

kepada Plasma. 

dalam klausula disebutkan 

walaupun pinjaman dana sudah 
selesai dibayarkan, Peternak tidak 

dapat mengalihfungsikan untuk 

tujuan lain selain kerjasama 

dengan Inti, Inti memiliki hak 

prioritas untuk membeli kandang, 

termasuk tanah atau lahan 
peternakan, apabila pelaku usaha 

bermaksud untuk menjual atau 

dengan cara lain mengalihkan 

kepemilikan atas kandang dan 

sepakat pada waktunya nanti harga 
tanah adalah sesuai dengan NJOP 

saat transaksi, dan perhitungan 
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harga kandang/bangunan adalah 

sebesar nilai awal dikurangi total 

depresiasi sebesar 5% per tahun 

3. Pemberian Jaminan 

Untuk Modernisasi 

Kandang: 

Pasal 3 ayat 3.7: 

Pelaku usaha Peternakan 
dengan ini menyerahkan 

kepada Penguasaan Inti, 

untuk jangka waktu 

Kerjasam, dokumen 

dokumen asli berikut 

sebagai jaminan kerja sama 
selama jangka waktu 

kerjasama dan jaminan 

pembayaran kembali Dana 

Modernisasi Kandang:  

1. Sertipikat Hak Milik 

Nomor …… Desa…… 

2. Sertipikat Hak Milik 

Nomor.….. Desa ……. 

3. IMB 

Nomor….tertanggal 

…… 

Pasal 3.16: 

Kewajiban Plasma dengan 

biaya sendiri akan 

mengasuransikan kandang 

atas kebakaran, petir, 
ledakan kejatuhan pesawat, 

banjir tanah longsor dan 

peristiwa lainnya yang dpat 

menyebabkan kerugian pada 

pelaku usaha peternakan, 

minimal senilai biaya 
pembangunan atau 

modernisasi kandang, dan 

memberikan kuasa kepada 

STS untuk, mengajukan 

klaim serta mengambil dari 
manfaat klaim asuransi 

tersebut, pelunasan bagi 

kewajiban pelaku usaha 

peternak kepada STS,  

Untuk Sapronak 

Pasal 6.3:  

Untuk menjamin 

pembayaran harga sapronak 

atau kewajiban pembayaran 

pelaku usaha Peternakan 

kepada Inti, Pelaku usaha 
Peternakan dengan ini 

meletakkan semua stok 

sapronak, termasuk ayam 

yang dibudidaya, baik yang 

sudah ada maupun yang 

akan ada di kemudian hari, 
sebagai jaminan pemenuhan 

kewajiban pembayaran 

harga sapronak kepada Inti. 

...  

Baik Pengadaan 

Kandang 

maupun 

Sapronak, 

masing-masing 

memiliki jaminan  

 

Dalam perjanjian diatur mengenai 

pemberian jaminan, dalam 

pengadaan kandang maupun 

sapronak Selain itu juga Plasma 

diwajibakan untuk 
mengasuransikan Kandang 

terhadap bencana, sekaligus 

memberikan kuasa kepada Inti 

untuk mdengajukan klaim, dalam 

hal belum dibayarkan penuh 

hutang untuk modernisasi 
kandang, minimal senilai biaya 

pembangunan atau modernisasi 

kandang. 

Dengan memperhatikan hal 

tersebut, seharusnya ada 
pemberian kesempatan kepada 

peternak plasma untuk memilih 

dan bermitra dengan pelaku usaha 

besar/menengah lain yang memang 

mereka anggap cocok. Pengikatan 

secara bersamaan antara jangka 
waktu kerjasama dengan jangka 

waktu pinjam meminjam sangat 

berpotensi menyebabkan 

penguasaan. 
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Pasal 6.2: 

Pelaku usaha memberikan 
kuasa kepada Inti untjuk 

memotong/mengambil 

pelunasan atas harga 

sapronak dari hasil 

penjualan ayam kepada Inti 

atau pihak lain. 

4. Hak dan Kewajiban Plasma 

dalam Pengalihan dan 

pengakhiran perjanjian 

 dalam Pasal 2 perjanjian, diatur 

mengenai Hak dan Kewajiban/ 

Peran dan Tanggungjawab Para 

pihak. 

Pengaturan lebih spesifik tentang 

kewajiban Peternak diatur lebih 
lanjut dalam Pasal 3 dalam 

Perjanjian, yang mengatur tentang 

pemberian jaminan, pemberian 

kuasa kepada Inti, tidak dapat 

pengalihfungsian, keharusan 
mendapat prsetujuan dari Inti, hak 

prioritas kepada Inti untuk 

membeli, wjaib menyewakan 

kepada inti dengan harga tertentu 

(baik setelah lunas maupun belum 

lunas) 

- Pasal 7 tentang Tanggungjawab 

dan Kepemilikan atas sapronak  

- Pasal 8 Pemasaran  

- Pasal 10 Hak Para Pihak  

- Pasal 12 Jangka Waktu 
(pengubahan pola kerjasama 

oleh Inti) 

5. Bimbingan Teknis 

Pasal 2 ayat 1 huruf d: 

Memberikan knowhow 

melalui bimbingan Teknik 

pemeliharaan dan budidaya 
ayam ras pedaging (ayam) 

asistensi manajemen dan 

administrasi usaha, bantuan 

pemasaran ayam hasil 

budidaya, bantuan 
manajemen keuangan, yang 

semuanya akan 

dilaksanakan antara lain 

oleh seorang petugas 

Technical Service yang 

sewaktu-waktu mengajar 
dan membimbing pekerja 

peternakan Pelaku usaha 

Peternakan.  

Pasal 13.2: 

Pengakhiran secara sepihak 
oleh Pelaku Usaha 

Peernakan dengan alasan 

apapun mewajibkan pelaku 

usaha peternakan untuk 

membayar ganti kerugian 

atas potential loss 
(kehilangan keuntungan) 

termasuk kerugian dari alih 

kekayaan Intelektual 

Kewajiban 

mengganti rugi 

apa yang 

seharusnya 

menjadi 
kewajiban Inti, 

Memberatkan 

Plasma 

Bahwa bentuk pengembangan 

dalam bentuk bimbingan teknis, 

adalah merupakan ketentuan yang 

harus ada dalam perjanjian 

kemitraan, yang harus dilakukan 
oleh Inti kepada plasmanya dalam 

rangka alih teknologi. Namun 

apabila Plasma dikenakan 

kewajiban untuk membayar ganti 

dalam hal mengakhiri perjanjian 
sepihak dengan alasan apapun, 

maka Plasma harus membayar 

ganti rugi, termasuk atas knowhow 

yang telah diberikan oleh Inti, maka 

hal tersebut menunjukan bahwa 

Inti hanya akan memberikan secara 
sukarela knowhow jika jangka 

waktunya 20 tahun. 
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(knowhow) dan itikad baik 

yang seluruhnya disepakati 
sebesar Rp.200.000.000,00 

pertahun perkapasitas 

40.000 pro rata untuk 

kapasitas dan sisa jangka 

waktu kerjasama. 

 

1.5.6. Terkait unsur penguasaan dalam penentuan jangka 

waktu; -------------------------------------------------------  

1.5.6.1. Berdasarkan keterangan Ahli tentang 

unsur menguasai dalam penentuan 

jangka waktu Prof Ahmad Ramadhan 

Sireger menyatakan pada pokoknya (vide 

B1): ---------------------------------------------  

“Seharusnya perjanjian kemitraan itu 

masa waktunya mengacu kepada 3 (tiga) 

hal yaitu”: -------------------------------------  

1) Tidak terkait kepada masa pinjaman 

karena peternak yang menanggung 

resiko atas beban angsuran berupa 

pokok dan bunga. ------------------------------ 

2) Jangka waktu kemitraan harus sama 

dengan masa jangka waktu kredit bila 

kewajiban kredit ditanggung oleh 

pihak Inti. ------------------------------------------ 

3) Jangka waktu kemitraan bisa bebas 

kapan saja bila kredit ditanggung oleh 

pihak peternak”. -------------------------------- 

“Bila closed house dibiayai dan 

menggunakan jaminan peternak, maka 

jangka waktu perjanjian merupakan hak 

peternak untuk menentukannya” -------------  

1.5.6.2. Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ir. 

Wempie Pakiding, M.Sc. pada pokoknya 

menyatakan sebaiknya jangka waktu 

perjanjian dipisahkan antara 

penggunaan kandang tradisional (cukup 

3 periode/sekitar 6 bulan) dan kandang 
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moderen (7 periode/sekitar 1 tahun) (vide 

B2): ---------------------------------------------  

1.5.6.3. Berdasarkan keterangan Ahli Drh. Cecep 

Muhammad Wahyudin, M.H. pada 

pokoknya menyatakan apabila jangka 

waktunya lebih dari 10 tahun tidak boleh 

berpindah dengan perusahaan lain maka 

hal tersebut tidak wajar (vide B7). --------   

1.5.6.4. Bahwa dalam Perjanjian diatur jangka 

waktu kerjasama kemitraan yaitu 20 

tahun, dan juga jangka waktu terkait 

pembangunan kandang ayam atau 

melakukan modernisasi kandang ayam 

yaitu 6 tahun. --------------------------------  

1.5.6.5. Bahwa penentuan jangka waktu adalah 

ditentukan oleh Inti. ------------------------  

1.5.6.6. Bahwa dalam Perjanjian Pasal 3 (ayat 3.4) 

disebutkan bahwa Dana Modernisasi 

Kandang akan dikembalikan dalam 

kurun waktu 6 (enam) tahun sejak 

masukya anak ayam umur sehari ke 

kandang (chick-in) untuk pertama kali, 

dengan jumlah pengembalian seluruhnya 

sebesar Rp2,932.200.000,00 (vide C4/T4, 

Dokumen Perjanjian Kerjasama Usaha 

Budidaya No.01/STS.1/VI/2018). --------  

1.5.6.7. Bahwa terdapat pengaturan 2 jangka 

waktu, yaitu terkait pembiayaan dan juga 

pelaksanaan Kemitraan, serta terdapat 

pula 2 kuasa memotong dari masing-

masing obyek perjanjian. -------------------  

1.5.6.8. Bahwa pemberlakukan jangka waktu 

yaitu saling terkait, terutama dalam 

pengalihan dan juga pengkakhiran 

perjanjian oleh Peternak Plasma, dimana 

Peternak Plasma yang telah melunasi 

hutangnya, tetap tidak dapat 
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mengalihkan atau menjual tanahnya 

secara bebas kepada pihak yang 

diinginkan. hanya dapat mengalihkan 

dengan persetujuan Inti, menyewakan 

kepada Inti dan memprioritaskan 

penjualan kepada Inti dengan harga yang 

disepakati yaitu sesuai NJOP. -------------  

1.5.6.9. Bahwa selain pengaturan mengenai 

jangka waktu dalam Perjanjian ada 

pengaturan mengenai klausula 

Pemberian Kuasa Memotong, yang pada 

pokoknya adalah: ----------------------------  

Pasal 3.6 Perjanjian: “Pemberian kuasa 

untuk memotong dan mengambil bagian 

pengembalian dana modernisasi kandang 

dari hasil penjualan ayam atau dari 

jumlah pembayaran harga ayam”. ----------- 

Pasal 6.2 Perjanjian: “Pemberian kuasa 

untuk memotong/mengambil pelunasan 

harga sapronak dari hasil penjualan ayam 

kepada Inti atau pihak lain”. -------------------- 

1.5.6.10. Bahwa berdasarkan keterangan PT STS 

menyebutkan pada pokoknya “bukan 

tujuan dari perusahaan, melanggar ada 

sanksi, sanksi harus lebih berat dari 

perhitungan rasional. Jika sanksi lebih 

berat dari rasional mereka akan 

menghindari, ini dimaksudkan agar 

menghidari hal tersebut. Terkait 

pengakhiran perjanjian, ketika cicilan 

pinjaman sudah lunas, maka perjanjian 

bisa diakhiri dengan melakukan 

negosiasi. Kami menilai kandang berapa 

tahun, berapa tahun lunas dan masih 

panjang untuk menikmati 20 tahun 

karena mereka ada keuntungan di tahun 

ke 8 sampai tahun ke 20. Karena mereka 
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tidak dalam kesusahan tapi dalam 

keadaan untung. Termasuk adanya 

pendatang baru yang bergerak di bidang 

usaha peternakan yang menggunakan 

berbagai cara (vide B9). ---------------------  

1.5.6.11. Bahwa berdasarkan keterangan PT CPI 

pada pokoknya menyatakan mengenai 

jangka waktu PT CPI hanya 

berkepentingan kepada pengembalian 

dana modernisasi kandang selama 6 

tahun, sedangkan yang menentukann 

jangka waktu perjanjian kemitraan 

sapronak adalah Inti (vide B10). ----------  

1.5.6.12. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 

pada pokoknya menyatakan jangka 

waktu hutang 5-6 tahun. Setelah lunas 

masih ada tanggungan selama sisa 

perjanjian dan tidak boleh ikut mitra lain 

meskipun posisinya hutang peternak 

sudah lunas. SKMHT tersebut tetap 

menjadi jaminan selama masih bekerja 

sama dengan pihak Inti sekurang-

kurangnya 20 Tahun yang tercantum 

dalam Pasal 1 Perjanjian Kemitraan. 

Walaupun pinjaman sudah lunas, dan 

kita masih bekerjasama dengan CPI maka 

agunan tetap di pihak Inti (vide B6). -----  

1.5.6.13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 

pada pokoknya menyatakan jangka 

waktu kerjasama selama 20 tahun tidak 

masalah asal menguntungkan kedua 

belah pihak. Permasalahnya adalah 

adanya perubahan harga garansi yang 

menekan peternak…” (vide I B.3). --------  

1.5.6.14. Bahwa dengan memperhatikan 

ketentuan tentang jangka waktu, dan 

dengan memperhatikan pendapat Ahli, 
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keterangan Para Terlapor, keterangan 

saksi diperoleh bahwa PT STS yang 

menentukan jangka waktu yang cukup 

lama yaitu 20 tahun. ------------------------  

1.5.6.15. Bahwa dengan demikian unsur 

menguasai dalam penetapan jangka 

waktu terpenuhi. ----------------------------  

1.5.7. Terkait penggabungan pengaturan 2 ketentuan 

dalam perjanjian yaitu pengadaan kandang dan 

sarana produksi peternakan; ---------------------------  

1.5.7.1. Bahwa PT STS membiayai peminjaman 

dana untuk melakukan moderniasi 

kandang dan juga menyediakan sapronak 

kepada Plasma. ------------------------------  

1.5.7.2. Bahwa pada klausula Perjanjian, 

disebutkan dalam ketentuan Pasal 3.11 

walaupun pinjaman dana sudah selesai 

dibayarkan, Peternak tidak dapat 

mengalih fungsikan untuk tujuan lain 

selain kerjasama dengan Inti, Inti 

memiliki hak prioritas untuk membeli 

kandang, termasuk tanah atau lahan 

peternakan, apabila pelaku usaha 

bermaksud untuk menjual atau dengan 

cara lain mengalihkan kepemilikan atas 

kandang dan sepakat pada waktunya 

nanti harga tanah adalah sesuai dengan 

NJOP saat transaksi, dan perhitungan 

harga kandang/bangunan adalah 

sebesar nilai awal dikurangi total 

depresiasi sebesar 5% per tahun. ---------  

1.5.7.3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Prof 

Ahmad Ramadhan Siregar menyatakan 

pada pokoknya (vide I B.1): ----------------  

1) Terkait penyatuan dua objek yang 

berbeda dalam satu perjanjian 

menurut keterangan ahli masih 
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belum lazim digunakan di dunia 

peternakan ayam. Inti akan 

memfasilitasi terkait dengan 

sapronak, namun untuk renovasi 

kandang akan difasilitasi oleh 

perbankan. -------------------------------  

2) Perjanjian pemberian kredit dan 

perjanjian kemitraan seharusnya 

dipisahkan. Perjanjian kemitraan 

mengatur kesepakatan antara 

peternak dan inti. Perjanjian kredit 

mengatur kesepakatan antara 

peternak dengan lender (bila debitur 

adalah peternak). Bisa juga antara 

perusahaan inti dengan pihak 

pembiayaan, bila debitur adalah 

perusahaan. ------------------------------  

3) Bila saya amati kontrak antara 3 

pihak tersebut lebih menekankan 

penanggungan risiko kepada 

peternak.  Karena sebenarnya yang 

menikmati pembiayaan tersebut 

adalah perusahaan inti yang ingin 

memperluas dan mengembangkan 

investasi. Namun risiko angsuran, 

bunga dan jaminan hipotik 

dibebankan kepada peternak.---------  

4) Bahwa dua sistem ini harus terpisah. 

Perjanjian kemitraan hanya mengatur 

sistem produksi dan usaha antara 

perusahan Inti dengan peternak 

Plasma. Sedangkan perjanjian kredit 

mengatur sistem pembiayaan antar 

peternak Plasma dengan kreditur. 

Kesimpulannya adalah dua hal ini 

harus dengan perjanjian terpisah dan 

tidak saling mengikat. ------------------  
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1.5.7.4. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli 

Cecep Muhammad Wahyudin, S.H., M.H. 

menyatakan pada pokoknya bahwa harus 

dipisahkan antara pemberian kredit 

untuk asset modernisasi kandang dan 

pola kemitraan. Memang sepertinya 

terpisah antara perjanjian kredit dan 

perjanjian kemitraan, dibalik itu ada 

perjanjian atas asset tersebut apabila 

terjadi kegagalan dalam hal proses 

kemitraanya. Kalau melihat seperti ini, 

bukan terpisah namun menjadi satu-

kesatuan. Pemisahaan antara kredit 

kandang dan proses kemitraan oleh Inti. 

Ada Inti yang memberikan pinjaman 

kredit untuk fasilitas kandang, dimana 

Inti mengikat dengan kontrak kemitraan 

dengan jangka waktu yang panjang. Saya 

melihat apabila kedua hal tersebut 

digabungkan, maka termasuk pada 

potensi penguasaan terhadap asset yang 

dimiliki oleh Plasma. ------------------------   

1.5.7.5. Bahwa berdasarkan keterangan PT STS 

pada pokoknya menyatakan (vide I B.9):  

1) Alasan utama penyatuan itu karena 

pembiayaan seperti bank mereka 

tidak mampu, sehingga nilai jaminan 

adalah hanya” ikatan batin”. Ini 

adalah meringankan beban mereka. -  

2) Khusus untuk financing full, 

sertifikat dahulu dan apabila lunas 

dapat mengganti dengan uang 

5000/ekor. -------------------------------  

3) Dalam pelaksanaan banyak yang 

belum memiliki sertifikat, kita 

koordinasi dengan notaris untuk 

memastikan bahwa proses akan 
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berujung kepada sertifikat. Jaminan 

menyusul, karena ini adalah satu 

paket dalam kemitraan, karena jika 

dipisahkan tidak mudah 

mengumpulkan terkait addendum, 

untuk menyimplekan. ------------------  

4) Standar perjanjian belum ada. Kita 

akan konsultasi dengan ahli 

perjanjian. --------------------------------  

5) Susah meminta tanda tangan para 

pihak, dan susah dipahami oleh para 

pihak. Apakah layak memberikan 

pinjaman dengan jaminan yang tidak 

berimbang. Ini hanya bisa dilakukan 

dalam rangka kemitraan. Jika 

diperiksa oleh Pajak akan sangat 

tidak wajar.-------------------------------  

6) Kondisional, bukan tujuan dari 

perusahaan, melanggar ada sanksi, 

sanksi harus lebih berat dari 

perhitungan rasional. Jika sanksi 

lebih berat dari rasional mereka akan 

menghindari, ini dimaksudkan agar 

menghidari hal tersebut. ---------------  

7) Dalam musyawarah bisa disepakati, 

bisa membuat addendum, jika tidak 

sepakat, sesuai addendum. Jika tidak 

sesuai, masih ada celah di point 

musyawarah.  Tidak mutlak, di point 

musyawarah.-----------------------------  

1.5.7.6. Bahwa penggabungan terkait hal 

tersebut berpotensi menghalangi 

Peternak Plasma untuk berpindah 

kepada pelaku usaha lain, dalam hal 

telah lunasnya hutang Plasma dalam 

pembiayaan pembangunan Kandang. ----  
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1.5.7.7. Bahwa ada prinsip Larangan jika 

pemegang jaminan hutang tersebut 

menghaki atau mengambil untuk dirinya 

sendiri manakala debitur wanprestasi. --  

1.5.7.8. Bahwa jaminan dalam bentuk benda 

tidak bergerak adalah merupakan 

jaminan yang berdasarkan sifatnya tidak 

bergerak dan tidak dapat di pindah-

pindahkan, sebagaimana yang diatur 

dalam KUHPerdata. Pengikatan terhadap 

jaminan tersebut adalah dalam bentuk 

benda bergerak berupa hak tanggungan 

(hipotek). --------------------------------------  

1.5.7.9. Bahwa terhadap jaminan yang 

dibebankan kepada plasma tersebut 

dalam Perjanjian dilakukan pengikatan 

dalam bentuk Akta Pembebanan Hak 

Tanggungan (APHT). ------------------------  

1.5.7.10. Bahwa terkait hal tersebut diatas maka 

pembebanan hak tanggungan harus 

didahulukan dengan perjanjian Hutang 

Piutang yang menjadi dasar pembebanan 

hak tanggungan. -----------------------------  

1.5.7.11. Bahwa berdasarkan keterangan PT STS 

yang menyatakan “Dalam pelaksanaan 

banyak yang belum memiliki sertifikat, 

kita koordinasi dengan notaris untuk 

memastikan bahwa proses akan 

berujung kepada sertifikat. Jaminan 

menyusul, karena ini adalah satu paket 

dalam kemitraan, karena jika dipisahkan 

tidak mudah mengumpulkan terkait 

addendum. Untuk menyimplekan”, hal 

tersebut menunjukan bahwa proses 

pembebanan Hak Tanggungan akan 

dilakukan setelah mendapatkan 

sertifikat”. Menunjukan adanya upaya 
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untuk membuat perjanjian tersebut akan 

dilakukan dengan APHT. -------------------  

1.5.7.12. Bahwa dengan telah dibuatkannya 

Perjanjian Hutang Piutang yang menjadi 

dasar pembebanan Hak Tanggungan, hal 

tersebut sudah sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku sebagaimana diatur dalam 

UU Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 

1996. ------------------------------------------  

1.5.7.13. Bahwa berdasarkan perjanjian harus 

berisi ketentuan minimal sebagaimana 

diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008, 

yaitu terkait pola, hak dan kewajiban 

para pihak, bentuk pengemabnagan, 

jangka waktu dan penyelesaian 

perselisihan. ----------------------------------  

1.5.7.14. Bahwa dengan dibuat secara tepisah 

perjanjian Hutang Piutang terkait 

pengadaan kandang, maka Perjanjian ini 

seharusnya adalah merupakan 

perjanjian kemitraan para pihak dan 

bukan merupakan perjanjian pinjam 

meminjam uang yang dijadikan sebagai 

dasar dalam pembebanan Hak 

Tanggungan. Oleh karena untuk 

perjanjian hutang piutang dengan 

jaminan tanah tesebut harus dibuat 

tersendiri yaitu dalam Akta Pembebanan 

Hak Tanggungan. ----------------------------  

1.5.7.15. Bahwa sesuai dengan peraturan 

mengenai hak Tanggungan yang juga 

telah diatur dalam Perjanjian serta 

perjanjian kerjasama kemitraan, sesuai 

dengan ketentuan harus dibuat terpisah. 

Bahwa dengan diatur dalam satu 

perjanjian terkait perjanjian pinjam 

meminjam/pendanaan dan perjanjian 
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kemitraan telah terbukti adanya 

penyatuan perjanjian. ------------------------  

1.5.8. Terkait penguasaan terhadap penentuan Hak dan 

Kewajiban. --------------------------------------------------  

1.5.8.1. Terkait penentuan jaminan; ---------------  

1) Bahwa dalam Perjanjian diatur 

mengenai kewajiban Plasma untuk 

memberikan jaminan berupa tanah 

dan bangunan kandang yang ada 

diatasnya untuk jaminan pemberian 

kredit pembiayaan kandang modern, 

maupun jaminan pembayaran harga 

sapronak. ---------------------------------  

2) Bahwa dalam jaminan pembayaran 

harga sapronak Pelaku usaha 

Peternakan dengan ini meletakkan 

semua stok sapronak, termasuk ayam 

yang dibudidaya, baik yang sudah 

ada maupun yang akan ada di 

kemudian hari, sebagai jaminan 

pemenuhan kewajiban pembayaran 

harga sapronak kepada Inti. ----------  

3) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli 

Prof Ahmad Ramadhan Siregar, M.S 

pada pokoknya menyatakan (vide B1): 

(a) Seyogianya resiko ini bisa diatasi 

bila terjadi pembagian beban 

resiko. Peternak plasma modalnya 

kecil dan terbatas. sebenarnya 

yang  menikmati pembiayaan 

tersebut adalah perusahaan inti 

yang ingin memperluas dan 

mengembangkan investasi. 

Namun risiko angsuran, bunga 

dan jaminan dibebankan kepada 

peternak. -----------------------------  
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(b) Pembebanan resiko seharusnya 

tidak diberikan kepada peternak. 

Karena pilihan waktu untuk 

check in DOC semuanya 

ditentukan oleh perusahaan inti 

yang sudah memiliki prediksi 

terhadap fluktuatif harga. ---------  

(c) Pembebanan risiko sepihak dapat 

dikategorikan penguasaan 

terhadap peternak apalagi bila 

tidak diatur secara jelas dalam 

kontrak. ------------------------------  

(d) Bila closed house dibiayai dan 

menggunakan jaminan peternak, 

maka jangka waktu perjanjian 

merupakan hak peternak untuk 

menentukannya. --------------------  

(e) Kontrak antara 3 pihak tersebut 

lebih menekankan penanggungan 

risiko kepada peternak.  Karena 

sebenarnya yang menikmati 

pembiayaan tersebut adalah 

perusahaan inti yang ingin 

memperluas dan 

mengembangkan investasi. 

Namun risiko angsuran, bunga 

dan jaminan hipotik dibebankan 

kepada peternak. -------------------  

4) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli 

Drh. Muhammad Wahyudin, S.H., 

M.H. menyatakan pada pokoknya 

terkait bentuk potensi penguasaan 

misalnya adanya persyaratan utama, 

dimana plasma memberikan jaminan 

kepada Inti berupa asset yang 

menjadi obyek kemitraan (vide B7). --  
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5) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 

pada pokoknya menyatakan sertifikat 

tanah yang di atasnya dibangun 

kandang. Biasanya untuk full finance 

sharing. Kalau untuk paket alat saja 

atau alat dan kandang punya sendiri 

dan tidak ada kaitan dengan Inti, 

maka akan diminta jaminan bibit/ 

DOC yaitu Rp. 5000 perpopulasi yang 

dipotong setiap periode. Jaminan ini 

tidak bisa dikembalikan kecuali 

kerjasama inti plasma berakhir (vide I 

B.3). ---------------------------------------  

6) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 

pada pokoknya menyatakan sertifikat 

tanah atas kandang tersebut. Selain 

itu, terdapat potongan/tabungan 

5.000 perekor dipotong secara 

bertahap perpanen (vide I B.6). -------  

7) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 

pada pokoknya menyatakan jaminan 

sertifikat tanah yang dibangun 

kandang (vide I B.8). --------------------  

8) Bahwa berdasarkan keterangan PT 

CPI pada pokoknya menyatakan 

Jaminannya adalah sebagaimana 

tertuang seperti hak dan kewajiban 

dalam perjanjian. Inti yang mengelola 

pinjaman yang diberikan kepada 

Plasma (vide I B.10). --------------------  

9) Bahwa berdasarkan keterangan PT 

STS pada pokoknya menyatakan 

Jaminannya adalah sertifikat tanah 

dan dapat digantikan dengan uang 

sebesar Rp5.000 per ekor bila sudah 

lunas peternak ingin menggantikan 

sertifikatnya. Khususnya untuk 
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financing full, sertifikat dahulu dan 

apabila lunas dapat mengganti 

dengan uang 5.000/ekor (vide I B.9).  

10) Bahwa berdasarkan Pasal 12 PP 

Nomor 17 Tahun 2013 terkait dengan 

unsur menguasai ada numerik atau 

jumlahnya, namun jika pengendalian 

dapat ditafsirkan kepada 

tindakannya. 

11) Bahwa larangan menguasai 

sebagaimana dinyatakan dalam 

undang-undang diantaranya terkait 

pengambilan keputusan. Adapun 

pengambilan keputusan yang 

dimaksud dalam konteks perjanjian 

kemitraan adalah pada saat Pihak Inti 

menetapkan sesuatu 

kebijakan/keputusan menyangkut 

pelaksanaan perjanjian kemitraan 

inti-plasma, baik dalam bentuk 

tertulis maupun lisan. ------------------  

12) Bahwa berdasarkan pemeriksaan, 

terdapat Keterangan dari PT STS 

menyatakan bahwa alasan utama 

perjanjian disatukan karena 

pembiayaan seperti bank tidak 

tertarik, sehingga nilai jaminan yang 

dikenakan pada plasma adalah hanya 

”ikatan batin”. Untuk meringankan 

beban plasma. Selain itu ada kendala 

yaitu kesulitan meminta tanda 

tangan para pihak, dan pemisahan 

perjanjian susah dipahami oleh pihak 

Plasma. Sedangkan Benefit program 

pembiayaan Modernisasi Kandang 

selain peningkatan produktifitas 

pihak Inti tidak perlu memiliki lahan 
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yang banyak dan tidak ada 

penambahan karyawan untuk 

mengelola kandang.---------------------  

13) Bahwa jaminan yang diberikan oleh 

pelaku usaha untuk jaminan 

pemberian kredit pembangunan 

kandang modern dirasa tidak sesuai 

dengan jumlah kredit yang diterima 

plasma, hal tersebut tidak seluruhnya 

benar, karena pada ketentuan 

megenai jaminan kredit 

pembangunan kandang modern, 

Pelaku usaha Peternakan 

memberikan jaminan  berupa 

Sertifikat hak atas tanah dan juga 

termasuk bangunan yang berada di 

atasnya, yaitu berupa kandang yang 

dibangun melalui kredit 

pembangunan kandang modern, 

sehingga jumlah dari jaminan 

tersebut mencukupi untuk dijadikan 

jaminan. Bahwa dalam pemeriksaan 

keterangan PT CPI dan PT STS 

menyebutkan bahwa jaminan dari 

kredit pembangunan modernisasi 

kandang, selanjutnya akan tetap 

digunakan sebagai jaminan dalam 

pengadaan sapronak, walaupun 

kredit pembangunan kandang dari 

Pelaku usaha peternakan sudah 

lunas. Hal ini menunjukan bahwa 

apabila kredit telah lunas dibayarkan, 

maka peternak harus tetap 

menjaminkan sertipikat atas tanah 

yang dimilikinya dan juga meletakkan 

semua stok sapronak, termasuk ayam 

yang dibudidaya, baik yang sudah 
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ada maupun yang akan ada di 

kemudian hari, sebagai jaminan 

pemenuhan kewajiban pembayaran 

harga sapronak kepada Inti. ----------  

14) Bahwa berdasarkan analisa di atas 

dan dengan memperhatikan 

perjanjian mengenai adanya 

pengaturan tentang jaminan yang 

berbeda untuk 2 ketentuan yang 

diatur dalam satu perjanjian, yaitu 

jaminan untuk kredit pembangunan 

kandang modern dan juga untuk 

sapronak, didapat bahwa tidak diatur 

mengenai pengalihan jaminan dari 

kredit pembangunan kandang 

modern menjadi jaminan terhadap 

sapronak. ---------------------------------  

15) Bahwa dengan tidak diaturnya 

ketentuan mengenai pengalihan 

tersebut, maka jaminan yang 

diberikan untuk pembiayaan 

pembangunan kandang, menjadi hak 

dari pelaku usaha peternakan setelah 

lunas membayar kredit 

pembangunan kandang modern. -----  

16) Bahwa Plasma juga diwajibkan untuk 

mengasuransikan Kandang terhadap 

bencana, sekaligus memberikan 

kuasa kepada Inti untuk mengajukan 

klaim, dalam hal belum dibayarkan 

penuh hutang untuk modernisasi 

kandang, minimal senilai biaya 

pembangunan atau modernisasi 

kandang. ----------------------------------  

17)  Bahwa dengan memperhatikan hal 

tersebut, seharusnya ada pemberian 

kesempatan kepada peternak plasma 
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untuk memilih dan bermitra dengan 

pelaku usaha besar/menengah lain 

yang memang mereka anggap cocok. 

Pengikatan secara bersamaan antara 

jangka waktu kerjasama dengan 

jangka waktu pinjam meminjam 

sangat berpotensi menyebabkan 

penguasaan. -----------------------------  

18) Bahwa dengan memperhatikan 

keterikatan jangka waktu 20 tahun 

yang mengakibatkan pelaku usaha 

tidak dapat menentukan secara 

mandiri untuk dapat bekerjasama 

dengan pelaku usaha lain, setelah 

lunasnya hutang dari Pelaku usaha 

inti maka hal ini memenuhi 

ketentuan tentang penguasaan. 

Bahwa dengan demikian, maka 

unsur menguasai dalam penentuan 

Jaminan terpenuhi. ----------------------  

1.5.8.2. Bahwa Hak dan Kewajiban Plasma dalam 

pengalihan dan pengakhiran perjanjian.  

1) Bahwa berdasarkan keterangan PT 

CPI pada pokoknya menyatakan 

bukan tujuan dari perusahaan, 

melanggar ada sanksi, sanksi harus 

lebih berat dari perhitungan rasional. 

Jika sanksi lebih berat dari rasional 

mereka akan menghindari, ini 

dimaksudkan agar menghidari hal 

tersebut. Dalam musyawarah bisa 

disepakati, bisa membuat addendum, 

jika tidak sepakat, sesuai addendum. 

Jika tidak sesuai, masih ada celah di 

point musyawarah.  Tidak mutlak, di 

point musyawarah (vide I B.10). ------  
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2) Bahwa berdasarkan keterangan PT 

STS pada pokoknya menyatakan 

pengakhiran perjanjian, ketika cicilan 

pinjaman sudah lunas, maka 

perjanjian bisa diakhiri dengan 

melakukan negosiasi. Dimungkinkan 

perjanjian diakhiri dengan dilakukan 

musyawarah. Kalau dengan adanya 

musyawarah, maka perjanjian akan 

gugur dengan adanya revisi 

perjanjian (vide I B.9). ------------------  

3) Bahwa berdasarkan keterangan PT 

STS pada pokoknya menyatakan 

Bahwa peternak yang bisa meminta 

waktu untuk berhenti dari bisnis 

ayam, maka dimungkinkan kandang 

disewakan. Harga sewa 800 perekor. 

Penetapan harga murah ini adalah 

agar peternak tidak keluar dari 

perjanjian. Agar Peternak yang 

besarkan/beternak. Bila sudah 

semangat lagi, kita kembalikan mitra 

biasa. --------------------------------------  

4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 

pada pokoknya menyatakan 

pengaturan hak dan kewajiban dalam 

perjanjian tidak adil karena pelaku 

usaha peternakan tidak mempunyai 

kekuasaan untuk mengakhiri 

perjanjian. Sedangkan pelaku usaha 

peternakan apabila ingin istirahat, 

menjual kandang atau menyewakan 

kandang, maka harus diprioritaskan 

kepada Inti dengan harga sewa yang 

telah ditentukan oleh Inti dimana 

besarannya merugikan pelaku usaha 

peternakan. Untuk kandang yang 



 

-40- 
 

SALINAN 

akan disewakan harga sewanya 

ditentukan Rp800/ekor untuk 

pinjaman yang belum lunas, 

sedangkan untuk pinjaman yang 

sudah lunas dihargai Rp900. Untuk 

mengakhiri perjanjian, pelaku usaha 

peternakan akan menjual 

kandangnya, maka harga ditentukan 

harus sesuai dengan NJOP dengan 

nilai penyusutan 5% pertahun (vide I 

B.3). ---------------------------------------  

5) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 

pada pokoknya menyatakan apabila 

plasma/pelaku usaha peternak 

sudah tidak mau beternak, kandang 

akan dikontrakan ke orang lain atau 

peternak lain, dahulu harga sewanya 

lebih dari Rp1.000/ekor namun 

sekarang menjadi Rp900/ekor (vide I 

B.8). ---------------------------------------  

6) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 

pada pokoknya menyatakan harga 

tanah adalah sesuai NJOP dan harus 

dijual kepada pihak inti. Padahal nilai 

bangunan adalah sebesar awal 

dikurangi total nilai depresiasi 

sebesar 5% pertahun. Selain itu 

dibebankan Asuransi. Asuransi 

ditanggung peternak, dipotong 

langsung oleh Inti. Sedangkan dalam 

perjanjian ada pasal yang 

memberatkan yaitu pengalihan atau 

penyerahan pengelolaan kandang 

melalui mekanisme yang telah 

ditentukan dari pihak PT STS dengan 

system sewa Rp800/ekor selama 

jangka waktu perjanjian. Sedangkan 
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di luar, sewa kandang per ekor 

Rp1.500/panen (vide I B.6). -----------  

1.5.8.3. Bahwa berdasarkan hasil analisa, 

Pendapat Ahli dan juga Keterangan Saksi 

maka dapat disimpulkan bahwa 

kewajiban Plasma dalam Pengalihan 

dan pengakhiran perjanjian ditentukan 

sepenuhnya oleh PT STS, terpenuhi. --  

1.5.9. Tentang Pelaksanaan Hubungan Kemitraan. ---------  

1.5.9.1. Bahwa kerjasama antara PT CPI, PT STS 

dan Plasma dibuat dalam perjanjian 

tertulis. ----------------------------------------  

1.5.9.2. Bahwa perjanjian kerjasama yang 

mengatur mengenai kerjasama dalam 

rangka pembangunan modernisasi 

kandang dilakukan tidak hanya oleh PT 

STS, tetapi dilakukan juga oleh 3 (tiga) 

perusahaan lain yaitu PT Surya Unggas 

Mandiri, PT Multi Sarana Pakanindo, dan 

PT Semesta Mitra Sejahtera. ---------------  

1.5.9.3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam 

Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan 

oleh 4 perusahaan yang merupakan cucu 

usaha dari PT CPI, dengan Pola 

Kemitraan diatur di dalam premis 

perjanjian dan Pasal 1 Perjanjian tentang 

Kesepakatan Kerjasama, yaitu: -----------  

“Berdasarkan latar belakang dan 

pertimbangan-pertimbangan tesebut 

diatas dan dengan dilandasi prinsip-

prinsip saling memerlukan, saling 

mempercayai, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan, para pihak secara 

sadar bebas dan tanpa paksaan atau 

tekanan dari pihak manapun, dengan ini 

mengikatkan diri satu pada yang lain, 
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dengan syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut: …” ----------------- 

“Para pihak dengan ini bersepakat dan 

saling mengikatkan diri untuk melakukan 

kerjasama usaha budidaya ayam untuk 

jangka waktu sekurang-kurangnya 20 

(duapuluh tahun) terhitung sejak 

masuknya anak ayam (DOC) petama ke 

kandang (selanjutnya disebut “Jangka 

Waktu Kerjasama”) menurut syarat-

syarat dan ketentuan-ketentuan 

perjanjian Ini”. ----------------------------------------- 

1.5.9.4. Bahwa berdasarkan keterangan dari PT 

CPI dan dengan dibuktikan dari 

penyampaikan dokumen perjanjian 

tentang Amendemen Perjanjian Kerja 

Sama No. 014/lDM1/VII/2017, dan juga 

keterangan yang disampaikan oleh PT 

CPI. --------------------------------------------  

“Bahwa Sudah mendapatkan persetujuan 

dari CPI, dengan kronologisnya adalah 

Dana dari CPI, yang disalurkan melalui PT 

STS kemudian dikelola oleh PT STS, dan 

diserahkan kepada Peternak. Tujuannya 

adalah agar peternak memiliki akses 

permodalan, untuk yang mengelola dan 

membina adalah PT STS yang bertindak 

sebagai Inti. Saat ini PT STS sudah 

memiliki permodalan sendiri sehingga 

tidak melibatkan pihak ke tiga. ---------------- 

Inti yang mengelola pinjaman yang 

diberikan kepada Plasma”. ---------------------- 

1.5.9.5. Bahwa berdasarkan keterangan dari PT 

CPI dan juga dibuktikan dengan 

dokumen berupa Amendemen Perjanjian 

Kerja Sama, dimana Pihak PT CPI 

mengalihkan hak-hak CPl, termasuk hak 
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tagih atau piutang berserta jaminannya 

dan mengalihkan kewajiban-kewajiban 

dan hak-hak lnti. ----------------------------  

1.5.9.6. Bahwa dengan telah dialihkannya hak 

dan kewajiban tersebut diatas, maka PT 

CPI tidak lagi sebagai pihak dalam 

perjanjian. ------------------------------------    

1.5.10. Unsur Usaha Mikro, Kecil dan/atau Menengah. -----  

1.5.10.1. Bahwa pengertian dari unsur Mikro, Kecil 

dan Menengah adalah ----------------------  

“Usaha Mikro berdasarkan ketentuan 

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2008 

adalah “Usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria 

Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang ini” -------------------------------- 

1.5.10.2. Bahwa pengertian Usaha Kecil 

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 

UU Nomor 20 Tahun 2008 adalah --------  

“Usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari 

Usaha Menengah atau Usaha Besar yang 

memenuhi kriteria Usaha Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang ini”. -------------------------------------------- 

1.5.10.3. Bahwa pengertian Usaha Menengah 

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 

UU Nomor 20 Tahun 2008 adalah adalah: 

“Usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang 
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bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dengan 

Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini” ---------------------- 

1.5.10.4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 

2008, Kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil 

dan Usaha Menengah adalah sebagai 

berikut: ----------------------------------------  

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai 

berikut: ---------------------------------------------- 

(a) Memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau. --------------------------------- 

(b) Memiliki hasil penjualan tahunan 

paling banyak Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah). ----------------- 

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai 

berikut: ---------------------------------------------- 

(a) Memiliki kekayaan bersih lebih 

dari Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp500.000.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau. --------------------- 

(b) Memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak 



 

-45- 
 

SALINAN 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah). ----------------- 

3) Kriteria Usaha Menengah adalah 

sebagai berikut: --------------------------------- 

(a) Memiliki kekayaan bersih lebih 

dari Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp500.000.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau ---------------------- 

(b) Memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah). ----------------- 

1.5.10.5. Bahwa dengan mempertimbangkan 

perhitungan hasil penjualan per siklus 

dari Plasma yaitu terkait keuntungan 

yang diperoleh peternak minimal dengan 

hitungan sebagai berikut: ------------------  

(a) Untuk 40.000 ekor x bobot badan 2 

kg x 2.100 yaitu minimal 

Rp168.000.000,00 dikurangi 

Rp80.000.000,00 (untuk biaya 

operasional) = Rp88.000.000,00 

dengan potongan 20% (dari 

Rp168.000.000,00 atau dari gross) 

menjadi Rp35.000.000,00 per siklus 

panen. Perhitungan ini sudah 

termasuk pembelian sapronak. -----  

(b) Misal biaya sapronak 

Rp1.300.000.000,00 dan hasil 

penjualan Rp1.500.000.000,00 

maka ada selisih sekitar 

Rp200.000.000,00 per siklus. -------  
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1.5.10.6. Bahwa mengingat siklus panen 6-7 kali 

dalam satu tahun, dan dengan 

memperhatikan hitungan tersebut, maka 

hasil penjualan tahunan peternak plasma 

kurang lebih yaitu Rp35.000.000,00 x 6 

siklus = Rp210.000.000,00 (dua ratus 

sepuluh juta rupiah). -----------------------  

1.5.10.7. Bahwa berdasarkan penjelasan 

sebagaimana disampaikan diatas, dan 

dengan memperhatikan ketentuan UU 

Nomor 20 Tahun 2008 Unsur Usaha 

Kecil terpenuhi. --------------------------------  

1.5.11. Rekomendasi Komisi. -------------------------------------  

Bahwa berdasarkan fakta dan analisa di atas, Komisi 

merekomendasikan agar PT STS melakukan 

perbaikan-perbaikan sebagai berikut: -----------------  

1.5.11.1. Terkait resiko, pembahasan hutang dan 

bunga yang tidak transparan dalam 

perjanjian. ------------------------------------  

PT STS wajib memberikan pemaparan 

laporan yang berisi penjelasan terkait 

resiko, pembebanan hutang dan juga 

bunganya serta mekanisme pemotongan 

dan jumlah pembayaran hutang para 

Peternak Plasma dengan melampirkan 

skema hutang Plasma dan laporan 

keuangan terkait hutang modernisasi 

kandang dan pembiayaan sapronak, 

guna menciptakan transparansi dalam 

pembebanan utang dan bunga yang 

diatur dalam Perjanjian. --------------------  

1.5.11.2. Terkait pernyatuan perjanjian kredit 

pembangunan kandang modern dan 

perjanjian kemitraan serta penetapan 

jangka waktu. --------------------------------  

Guna memberikan kepastian hukum bagi 

PT STS dan juga Plasmanya, maka PT 
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STS harus menindaklanjuti ketentuan 

yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama 

yaitu Pasal 3.8 mengenai ketentuan 

membuat dalam bentuk Akta 

Pembebanan Hak Tanggungan terhadap 

jaminan yang diberikan Plasma (tanah 

yang dibebankan sebagai jaminan), 

termasuk juga pembuatan surat/akta 

pengakuan hutang antara Plasma dan PT 

STS sebagai dasar dibuatnya APHT. -----  

Terkait hal tersebut diatas, maka 

pengaturan jangka waktu dalam 

perjanjian yang didalamnya termasuk 

pembiayaan kandang modern, adalah 

sesuai dengan lunasnya 

pembayaran/selesainya jangka waktu 

pembiayaan pembangunan kandang yang 

telah dilunasi oleh peternak Plasma. 

Selanjutnya pihak plasma dan juga PT 

STS, dalam hal pihak Peternak 

Plasma/PT STS ingin menjalin kerjasama 

kembali, dapat bernegosiasi kembali 

terkait pelaksanaan kemitraan diantara 

para pihak. -----------------------------------  

Dengan demikian penetapan pengaturan 

jangka waktu Perjanjian selama 20 tahun 

harus dinegosiasikan kembali oleh PT 

STS dan Plasma dengan tetap 

memperhatikan kewajiban dari masing-

masing pihak terutama dalam pelunasan 

hutang-piutang/pembiayaan 

pembangunan modernisasi kandang 

yang dilakukan oleh kedua belah pihak.  

Bahwa setelah lunasnya hutang- 

piutang/pembiayaan pembangunan 

modernisasi kandang, maka Peternak 

Plasma dapat memiliki kesempatan 
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untuk menentukan atau mempunyai 

pilihan terhadap kelangsungan 

usahanya, untuk tetap melanjutkan atau 

tidak melanjutkan kerjasama kemitraan 

budidaya ayam dengan PT STS. Hal ini 

bertujuan untuk memberikan 

kesempatan bagi Plasma agar dapat 

mandiri dan tidak terjadi ketergantungan 

kepada PT STS. ------------------------------  

1.5.11.3. Terkait pemberian prioritas kepada PT 

STS dalam hal pengalihan dan/atau 

pengalihan dan/atau pengakhiran 

perjanjian. ------------------------------------  

Bahwa memperhatikan ketentuan 

Perjanjian Pasal 3.11, 3.12 dan 3.13, 

Maka para pihak perlu bersama-sama 

mempertibangkan kembali terkait 

klausula pemberian prioritas kepada PT 

STS dalam hal Plasma ingin menjual dan 

atau menyewakan lahan beserta 

kandangnya, dengan memperhatikan 

rekomendasi terkait jangka waktu serta 

kelayakan harga yang menguntungkan 

bagi kedua belah pihak sehingga tujuan 

dari kerja sama kemitraan inti plasma 

memenuhi prinsip kemitraan saling 

mempercayai, saling memperkuat, saling 

memerlukan dan saling menguntungkan. 

1.5.11.4. Terkait pemenuhan prinsip kemitraan. --  

Dalam pelaksanaan kemitraan antara PT 

STS dan Peternak Plasma harus 

memenuhi 4 (empat) prinsip kemitraan 

dan 5 (lima) ketentuan minimal yang 

harus ada dalam Perjanjian Kemitraan 

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 

Tahun 2008. ----------------------------------  
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Bahwa mengingat anak/cucu usaha dari 

PT CPI yang melakukan pembiayaan 

dalam rangka modernisasi kandang 

adalah 4 perusahaan, termasuk dengan 

PT STS, maka rekomendasi ini juga 

berlaku terhadap 3 perusahaan lain atau 

anak/cucu usaha dari PT CPI yang 

menjalankan/ingin menjalankan 

kemitraan dalam rangka modernisasi 

kandang. --------------------------------------  

Bahwa PT CPI wajib melakukan 

pembinaan terhadap anak/cucu 

usahanya guna terciptanya kemitraan 

yang sesuai dengan prinsip Kemitraan 

secara umum, dan dalam pelaksanaan 

Perjanjian Kerjasama dalam rangka 

modernisasi kandang. ----------------------  

1.6. Tanggapan Terlapor atas dugaan pelanggaran Kemitraan; -----  

Terlapor menyampaikan Tanggapan atas Laporan Dugaan 

Pelanggaran Kemitraan melalui Surat Nomor tertanggal 17 

November 2020 sebagaimana tertuang dalam dokumen (vide 

bukti T8). ----------------------------------------------------------------  

1.7. Peringatan Tertulis I (vide bukti I A.50). ----------------------------  

1.7.1.  pola Inti Plasma di sektor peternakan ayam terkait 

Pengembangan dan Modernisasi Kandang oleh PT 

Sinar Ternak Sejahtera (vide I A.27, I A.28). ----------   

1.7.2. Pada tanggal 15 Maret 2021 dan tanggal 26 Maret 

2021 PT Sinar Ternak Sejahtera memberikan 

tanggapan dan draft  Perintah Perbaikan I adalah 

sebagai berikut: -------------------------------------------  

1. Terkait substansi Perjanjian, para pihak harus 

mengatur: 

a. Pemisahan 2 ketentuan perjanjian yaitu 
Pembiayaan/Hutang Dana Modernisasi Kandang 

dan Sapronak. Hal ini dikarenakan konsep 
pembiayaan/hutang piutang dan Perjanjian Kerja 
Sama kemitraan inti plasma merupakan hal yang 

berbeda sehingga perlu diatur dengan perjanjian 
terpisah untuk menjamin terjalinnya kemitraan 
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yang saling memerlukan, saling mempercayai, 
saling menguntungkan, dan saling memperkuat; 

b. Selanjutnya, dalam hal penjaminan, dengan adanya 
pemisahan perjanjian tersebut, maka penjaminan 
terkait modernisasi kandang dan pembiayaan 

sapronak dalam rangka pelaksanaan kemitraan inti 
plasma harus terpisah. Dalam hal perjanjian 
Pembiayaan/Hutang Dana Modernisasi Kandang, 

PT STS wajib membuat APHT untuk yang 
dijaminkan dalam rangka Modernisasi Kandang 

sehingga tercipta kepastian hukum bagi kedua 
belah pihak dan jaminan yang diberikan oleh 
Plasma; 

c. Penentuan harga sewa atau harga jual yang sesuai 
dengan harga pasar yang memenuhi unsur 
kewajaran dan kepatutan; 

d. Pencantuman spesifikasi kualitas DOC (termasuk 
standar dan juga gramasi sebagaimana diatur 

dalam SNI), pakan dan vitamin/obat-obatan dalam 
Perjanjian guna keterbukaan informasi dan menjaga 
mutu sapronak; 

e. Penambahan klausula terkait hak Plasma untuk 
menolak, mengembalikan serta meminta 

penggantian atas cacat atau rusak bentuk atau 
kualitas dari sapronak yang tidak sesuai dengan 
yang ditetapkan dalam perjanjian, serta klausula 

yang mewajibkan PT STS memberikan penggantian 
Sarana Produksi Peternakan yang sesuai dengan 
yang ditetapkan dalam Perjanjian sebagaimana 

diatur dalam point d diatas; 

f. Jangka waktu pelunasan pinjaman Dana 

Modernisasi Kandang adalah sampai dengan 
lunasnya pinjaman dan/atau sesuai jangka waktu 
yang ditentukan yaitu 6 tahun, dengan 

mempertimbangkan hasil panen dan kemampuan 
plasma dalam membayar. Terkait hal tersebut, 

harus diatur: 

a. Kesepakatan Para Pihak tentang jangka waktu 
Perjanjian Kerja Sama yang disesuaikan dengan 

jangka waktu pinjaman Dana Modernisasi 
Kandang dan/atau lunasnya hutang Plasma; 

b. Klausula dalam hal plasma ingin melunasi 

hutangnya lebih awal dari yang diperjanjikan; 

c. Hak Plasma untuk menentukan kelangsungan 

usaha peternakannya, setelah lunasnya hutang 
Dana Modernisasi Kandang. Apabila para pihak 
bersepakat untuk melanjutkan Kerja Sama 

kembali, maka para pihak dapat bernegosiasi 
kembali untuk bekerja sama dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip kemitraan yaitu 
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saling memerlukan, saling mempercayai, saling 
menguntungkan dan saling memperkuat. 

Terkait hal sebagaimana disebutkan dalam angka 1 
tersebut diatas, PT STS wajib menyampaikan bukti 
dokumen terkait Perubahan Perjanjian tersebut yang 

telah disepakati para pihak. 

2. Terkait Pelaksanaan Kemitraan 

a. PT STS wajib menyampaikan pemaparan laporan 

kepada Plasma secara berkala yang berisi 
penjelasan terkait: 

- resiko pembiayaan 

- pembebanan hutang dan juga bunganya 

- skema hutang Plasma 

- mekanisme pemotongan 

- laporan pembayaran hutang Plasma, bukti 
terima pembayaran cicilan serta laporan sisa 

hutang Plasma 

- laporan keuangan terkait hutang modernisasi 

kandang dan pembiayaan sapronak 

terkait hal tersebut PT STS wajib menyampaikan 
bukti pelaksanaan penyampaian pemaparan tersebut 

diatas, berupa dokumen tanda terima pembayaran 
cicilan yang sudah ditanda tangani oleh Plasma serta 

bukti berupa dokumentasi/foto, notulen 
penyampaian dan pemaparan laporan yang telah 
ditandatangani oleh Para Pihak yang menjalankan 

Perjanjian Kerja Sama kemitraan dengan PT STS. 

 

1.7.4. Terhadap perintah perbaikan atas dugaan 

pelanggaran dalam Peringatan Tertulis I, Terlapor 

telah menyampaikan surat Tanggapan dan draft 

Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Usaha 

Budidaya Ayam, sebagai berikut (vide T14); ----------  

1.7.5. Terkait pelaksanaan perbaikan oleh Terlapor adalah 

sebagai berikut: -------------------------------------------  

1. Terkait substansi Perjanjian, para pihak harus 

mengatur:  

a. Terkait Pemisahan 2 ketentuan perjanjian yaitu 

pembiayaan/hutang Dana Modernisasi Kandang 

dan Sapronak. 

Dalam Laporan Pelaksanaan Peringatan Tertulis I, 

Terlapor menyatakan bahwa pada kenyataannya 
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telah dilakukan pemisahan dengan dibuat atau 

diadakaannya Pengakuan Utang di hadapan notaris 

selaku pejabat publik. Pengakuan Utang tersebut 

merupakan perjanjan yang khusus mengatur utang-

piutang antara pelaku usaha peternakan atau 

peternak dan Terlapor atas pinjaman Dana 

Modernisasi Kandang. Dengan telah dilakukannya 

Pengakuan Hutang, maka pada kenyataannya 

terdapat 2 (dua) perjanjian yang terpisah, yaitu:  

(1) Perjanjian Kerja Sama Budidaya Ayam, yang 

merupakan perjanjian kerja sama kemitraan, 

dan  

(2) Pengakuan Utang, yang merupakan perjanjian 

utang piutang. 

Terlapor menyampaikan bahwa mereka telah 

membuat terpisah dengan dibuatnya Surat 

Pengakuan Hutang. Sedangkan dalam Perjanjian 

kerjasama ketentuan terkait dana Pembangunan 

kandang tetap ada, sehingga Terlapor perlu untuk 

menyampaikan bukti telah dilaksanakan pemisahan 

dalam bentuk Perjanjian Utang Piutang, APHT dan 

juga Sertipikat Hak Tanggungan. 

Dalam laporannya, Terlapor hanya melampirkan 1 

bundle bukti telah dilaksanakannya Pengakuan 

Hutang berupa fotocopy Pengakuan Hutang Nomor 

18 Tanggal 21 Juli 2018, fotocopy APHT Nomor 

1/2018 tanggal 6 Agustus 2018 dan fotocopy 

Sertipikat Hak Tanggungan (Peringkat I) 

NO.3108/2018 tanggal 15 Agustus 2018; 

Bahwa penyampaian bukti pemisahan berupa 1 

Pengakuan Hutang, 1 APHT dan juga 1 sertipikat 

Hak Tanggungan belum dapat mewakili jumlah 

Plasma yang berjumlah 105 Plasma. Dengan 

demikian maka terkait Pelaksanaan Pemisahan 

Perjanjian antara Perjanjian Hutang dengan 



 

-53- 
 

SALINAN 

Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor 

dan plasmanya, belum dilaksanakan.  

b. Selanjutnya, dalam hal penjaminan, dengan 

adanya pemisahan perjanjian tersebut, maka 

penjaminan terkait modernisasi kandang dan 

pembiayaan sapronak dalam rangka pelaksanaan 

kemitraan inti plasma harus terpisah. Dalam hal 

perjanjian Pembiayaan/Hutang Dana Modernisasi 

Kandang, PT STS wajib membuat APHT untuk 

yang dijaminkan dalam rangka Modernisasi 

Kandang sehingga tercipta kepastian hukum bagi 

kedua belah pihak dan jaminan yang diberikan 

oleh Plasma. 

Bahwa terkait hal tersebut diatas, Terlapor 

menyampaikan bahwa penjaminan bagi pelunasan 

utang yang didasarkan pada Pengakuan Utang 

tersebut, telah dilakukan dengan Akta Pemberian 

Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat di hadapan 

PPAT, dan telah ditindaklanjuti dengan pendaftaran 

Hak Tanggungan pada kantor pertanahan terkait 

(vide lampiran fotokopi sertifikat Hak Tanggungan) 

Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu 

Pelaksanaan Peringatan tertulis I, Terlapor belum 

menyampaikan bukti yang cukup terkait dengan 

telah dilaksanakannya APHT.  

Bahwa dengan memperhatikan pernyataan dari 

Pihak Terlapor yang menyebutkan masih banyak 

yang berbentuk girik, maka perlu untuk meminta 

progress sertifikasi dari plasma sejak 2015. 

Terkait penjaminan dana moderninsasi kandang 

yang harus dituangkan dalam APHT, Terlapor hanya 

menyampaikan 1 APHT. Dengan masih belum 

disampaikannya cukup bukti terkait telah 

dilaksanakannya APHT, maka terkait ketentuan 

Penjaminan tersebut belum dilaksanakan.  



 

-54- 
 

SALINAN 

c. Penentuan harga sewa atau harga jual yang sesuai 

dengan harga pasar yang memenuhi unsur 

kewajaran dan kepatutan; 

Bahwa dalam Tanggapannya Terlapor 

menyampaikan bahwa Kesepakatan harga sewa dan 

harga jual tertentu dalam perjanjian diperlukan 

untuk menjamin kepastian kerja sama usaha 

dengan pola inti-plasma, mempertahankan tanah 

dan kandang sebagai modal usaha peternak, serta 

membina peternak menjadi pelaku usaha yang 

mandiri. 

Transaksi jual beli kandang dan tanah bersifat 

kondisional, yaitu sangat tergantung pada kemauan 

pelaku usaha peternakan. Tanpa menafikkan Nilai 

Jual Objek Pajak yang terus meningkat sejalan 

dengan perkembangan waktu dan kondisi daerah. 

Kesepakatan harga tanah sebesar nilai NJOP juga 

pada saat transaksi juga dimaksudkan untuk 

mencegah terjadinya moral hazard pengambilan 

“jalan pintas” untuk mendapat keuntungan instan 

dengan menjual tanah dan kandang. Padahal tanah 

dan kandang merupakan modal usaha bagi peternak 

selaku pelaku usaha. Selain itu menurut keterangan 

Terlapor transaksi tanah yang melibatkan Terlapor 

tidak pernah menggunakan harga NJOP melainkan 

harga kesepakatan saat transaksi atau harga pasar.  

Bahwa sudah sepatutnya para pihak dalam 

melakukan transaksi baik sewa menyewa ataupun 

jual beli tanah dan kandang, memperhatikan kata 

sepakat diantara para pihak. Penetapan harga di 

awal serta dasar penentuan harga jual beli, 

menunjukkan adanya ketidak seimbangan 

hubungan diatara para pihak. Plasma juga sudah 

seharusnya diberikan kesempatan untuk 

memperoleh harga terbaik atas penjualan tanah dan 

kandangnya.  
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Dengan memperhatikan Laporan Pelaksanaan 

Peringatan Tertulis I yang disampaikan oleh 

Terlapor, dimana Terlapor masih menggunakan 

penentuan harga untuk sewa menyewa (Sebesar 

Rp.900,00 dan Rp.800,00) serta jual beli tanah dan 

kandang (berdasarkan nilai NJOP saat transaksi) 

yang tidak sesuai dengan harga pasar yang 

memenuhi unsur kewajaran dan kepatutan, 

menunjukan bahwa perintah perbaikan tersebut 

belum dilaksanakan.  

d. Pencantuman spesifikasi kualitas DOC (termasuk 

standar dan juga gramasi sebagaimana diatur 

dalam SNI), pakan dan vitamin/obat-obatan 

dalam Perjanjian guna keterbukaan informasi dan 

menjaga mutu sapronak;  

Bahwa berdasarkan Laporan Pelaksanaan 

Peringatan Tertulis I, Terlapor telah mengakomodir 

dalam Draft Perjanjian terkait spesifikasi kualitas 

Sapronak yang dipasok, sehingga spesifikasi 

tersebut menjadi:  

Pakan: standar SNI 

DOC: Standar SNI, dengan berat   ___gram ___ gram 

Vaksin: Standar SNI 

Obat-Obatan: Standar SNI 

Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud, 

dimasukkan dalam Pasal 4.4 Draft Perjanjian. 

Dengan telah dimasukkannya ketentuan mengenai 

spesifikasi kualitas Sapronak maka terkait 

Pencantuman spesifikasi kualitas Sapronak telah 

dilaksanakan, namun masih diperlukan 

penyesuaian redaksional dalam addendum 

perjanjian. 

e. Penambahan klausula terkait hak Plasma untuk 

menolak, mengembalikan serta meminta 

penggantian atas cacat atau rusak bentuk atau 

kualitas dari sapronak yang tidak sesuai dengan 
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yang ditetapkan dalam perjanjian, serta klausula 

yang mewajibkan PT STS memberikan 

penggantian Sarana Produksi Peternakan yang 

sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian 

sebagaimana diatur dalam point d diatas;  

Bahwa Terlapor dalam Laporan Pelaksanaan 

Peringatan Tertulis I menyatakan bahwa 

Penambahan klausula terkait hak Plasma untuk 

menolak, mengembalikan serta meminta 

penggantian atas cacat atau rusak bentuk 

sebagaimana tersebut diatas sudah dimasukkan 

atau diakomodir dalam Draft Perjanjian Pasal 4.5. 

Namun dalam klausula tersebut masih belum diatur 

jangka waktu kapan Plasma dapat melakukan hal 

tersebut.  

Dalam Draft Perjanjian menyebutkan bahwa upaya 

untuk menolak, mengembalikan serta meminta 

penggantian atas cacat atau rusak bentuk tersebut 

tidak berlaku apabila Pelaku Usaha Peternakan atau 

perwakilannya telah menandatangani Berita Acara 

Serah Terima atau dokumen tanda terima dalam 

format apapun yang merupakan bukti peralihan 

penguasaan atas sapronak dari Terlapor kepada 

Pelaku usaha peternakan.  

Bahwa terkait hal tersebut perlu diberikan jangka 

waktu yang cukup bagi pelaku usaha 

peternakan/Plasma terkait pengajuan hak untuk 

menolak, mengembalikan serta meminta 

penggantian atas cacat atau rusak bentuk tersebut. 

Dengan demikian maka ketentuan mengenai 

penambahan klausula terkait hak plasma 

sebagaimana tersebut diatas, belum dilaksanakan. 

f. Jangka waktu pelunasan pinjaman Dana 

Modernisasi Kandang adalah sampai dengan 

lunasnya pinjaman dan/atau sesuai jangka waktu 

yang ditentukan yaitu 6 tahun, dengan 
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mempertimbangkan hasil panen dan kemampuan 

plasma dalam membayar. 

Bahwa dalam Laporan Pelaksanaan Peringatan 

Tertulis I Terlapor menyatakan bahwa:  

a) jangka waktu Kerjasama kemitraan atau 

Kerjasama usaha budidaya ayam tidak bisa 

dikaitkan dengan jangka waktu pinjaman 

dana modernisasi kandang. Jangka waktu 

Kerjasama kemitraan atau kerjasmaa 

budidaya ayam diatur berdasarkan 

kesepakatan tersendiri dalam perjanjian kerja 

sama usaha budidaya ayam, sedangkan 

jangka waktu perjanjian utang piutang diatur 

sesuai dengan jangka waktu lunasnya utang 

bahwa berdasarkan laporan tersebut Terlapor 

tidak melaksanakan perintah perbaikan 

untuk menyesuaikan jangka waktu Perjanjian 

Kerjasama dengan jangka waktu pinjaman 

modernisasi kandang dan/atau lunasnya 

hutang plasma. Dengan demikian maka 

perintah perbaikan tersebut tidak 

dilaksanakan. 

b) Bahwa terkait Klausula dalam hal plasma 

bermaksud untuk melunasi utangnya lebih 

awal sudah diakomodir dalam Draft Perjanjian 

Pasal 3.8.a. namun masih belum disepakati 

para pihak.  

c) Terkait hak plasma untuk menentukan 

kelangsungan usahanya, tunduk pada 

kesepakatan antara Terlapor dan Plasma. Hal 

ini menunjukan bahwa Terlapor tidak 

bersedia melaksanakan perintah perbaikan. 

Maka dengan demikian pemberian hak plasma 

untuk menentukan kelangsungan usahanya 

tidak dilaksanakan. 
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Terkait hal sebagaimana disebutkan dalam 

angka 1 tersebut diatas, Terlapor wajib 

menyampaikan bukti dokumen terkait 

Perubahan Perjanjian tersebut yang telah 

disepakati para pihak. 

Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu 

Pelaksanaan Perintah Perbaikan Peringatan Tertulis 

I, Terlapor dalam laporan Pelaksanaan Peringatan 

Tertulis I, sudah melampirkan Draft Perjanjian, 

namun draft tersebut belum disepakati para pihak. 

Terlapor belum menyampaikan bukti berupa 

dokumen terkait Perubahan Perjanjian yang telah 

disepakati para pihak, maka dengan demikian 

kewajiban untuk menyampaikan bukti telah 

dilakukannya Perubahan Perjanjian yang 

disesuaikan dengan Perintah tertulis I, belum 

dilaksanakan. 

 

1.7.6. Kesimpulan pelaksanaan perbaikan peringatan 

Tertulis I berdasarkan Hasil Pengawasan 

Pelaksanaan Peringatan Tertulis I, Terlapor belum 

melaksanakan sebagian perintah perbaikan sesuai 

Peringatan Tertulis I. -------------------------------------  

1.7.7. Rekomendasi hasil pemantauan pelaksanaan 

peringatan Tertulis I adalah sebagai berikut: --------  

1.7.7.1. Terlapor menyampaikan surat tertanggal 

26 Maret 2021 terkait Permohonan 

Perpanjangan waktu Pelaksanaan 

Peringatan Tertulis I paling lama 50 (lima 

puluh) hari. -----------------------------------  

1.7.7.2. Terlapor tidak melaksanakan sebagian 

Peringatan Tertulis I sehingga Komisi 

merekomendasikan untuk dilanjutkan 

dengan memberikan Peringatan Tertulis 

II. -----------------------------------------------  

1.8. Peringatan Tertulis II (vide bukti I A.51). ---------------------------  
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1.8.1. Bahwa berdasarkan Rapat Komisi tanggal 14 April 

2021, Komisi memberikan rekomendasi untuk  ke 

tahap Peringatan Tertulis II. -------------------------------  

1.8.2.  pada tanggal 17 Mei 2021, Komisi telah 

menyerahkan Peringatan Tertulis II Dugaan 

Pelanggaran Kemitraan Perkara Nomor 09/KPPU-

K/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat 

(1) UU Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan 

Kemitraan pola Inti Plasma di sektor peternakan 

ayam terkait Pengembangan dan Modernisasi 

Kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera (vide I A.29, 

I A.30). ------------------------------------------------------  

1.8.3. Bahwa jangka waktu pelaksanaan perbaikan 

ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari kerja, 

terhitung setelah diterimanya Peringatan Tertulis II 

ini, dimana mulai dari tanggal 17 Mei 2021 – 29 Juni 

2021. --------------------------------------------------------  

1.8.4. Terlapor dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) 

hari kerja sejak diterimanya Peringatan Tertulis II, 

harus sudah menyatakan menerima Peringatan 

Tertulis II dan berkomitmen memperbaiki dugaan 

pelanggaran Undang-Undang. --------------------------  

1.8.5. Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran Undang-

Undang yang dilakukan oleh PT STS sebagaimana 

telah diuraikan di atas dan belum dilaksanakannya 

Perbaikan Dugaan Pelanggaran sesuai Peringatan 

Tertulis I maka Komisi memerintahkan kepada PT 

STS untuk melakukan perbaikan sebagai berikut: --  

1.8.6. Terkait Substansi Perjanjian yang dapat diuraikan 

sebagai berikut: -------------------------------------------  

1.8.6.1. Terkait Pemisahan antara Perjanjian 

Kerja Sama Budidaya Ayam dengan 

Perjanjian utang piutang, PT STS wajib 

menyampaikan bukti berupa Perjanjian 

Utang Piutang, APHT dan Sertipikat Hak 

Tangungan yang dibuat dihadapan 

Notaris selain dari yang telah 
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disampaikan dalam Tanggapan 

Peringatan Tertulis I, dengan 

memperhatikan jumlah Plasma yang 

menjalankan Kemitraan dengan Inti 

sejumlah 105 Plasma. ----------------------  

                  Tabel 1.1 Checklist kewajiban penyampaian dokumen PT STS 

No. Nama 

Plasma 

Pengakuan 

Hutang 

APHT Sertipikat Hak 

Tanggungan 
1.     

2.     

3.     

…     

105.     

 

1.8.6.2. Terkait fakta masih banyak jaminan 

tanah plasma yang berbentuk girik, maka 

PT STS harus menyampaikan 

rekapitulasi status tanah dari 105 Plasma 

yang menjalankan Pembiayaan dana 

moderniasi kandang terhitung sejak 

tahun 2015 beserta rencana tindak lanjut 

pensertipikatan terhadap tanah yang 

masih berbentuk girik, sebagaimana 

dalam Tabel 1.2 berikut: -------------------  

Tabel 1.2 Progress status lahan plasma 

No. Nama 

Plasma 
Ala

mat 
Tanggal 

Perjanjian 

Kemitraan 

Tanggal 

Perjanjian 

Hutang 

Piutang 

Status 

Tanah 

Awal Saat 

Perjanjian 

Status 

Tanah 

Saat 

Ini 

Rencana 

Tindak 

lanjut 

Penserti

pikatan 
1.        

2.        

3.        

…        

105        

 

1.8.6.3. Bahwa PT STS harus menyampaikan 

bukti yang valid berupa addendum 

perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya 
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Ayam yang telah disepakati Para Pihak, 

yang memuat: --------------------------------  

a. Pengaturan kesepakatan para pihak 

tentang jangka waktu perjanjian 

kerja sama yang disesuaikan dengan 

jangka waktu pinjaman Dana 

Modernisasi Kandang dan/atau 

lunasnya hutang Plasma. --------------  

b. Pengaturan mengenai kesepakatan 

harga sewa menyewa dan juga harga 

jual beli tanah/lahan peternakan 

beserta kandang, bahwa pengaturan 

tersebut harus dilakukan sesuai 

harga pasar dengan memperhatikan 

kewajaran dan kepatutan pada saat 

transaksi dilakukan. Penentuan 

diawal mengindikasikan adanya 

upaya penentuan sepihak dalam 

menentukan harga. Guna 

memberikan kepastian dalam 

memperoleh harga terbaik atas aset 

yang dimilikinya, maka Plasma juga 

harus diberikan hak untuk 

menyewakan dan atau menjual tanah 

dan kandang yang ada diatasnya 

kepada pihak lain, dalam hal Plasma 

mendapatkan harga lebih tinggi dari 

yang ditawarkan oleh Pihak PT STS -  

c. Melakukan penyesuaian dengan 

menambahkan dan mengatur dalam 

addendum pengaturan mengenai: ----  

“… spesifikasi kualitas sapronak yang 

dipasok berdasarkan ketentuan pasal 

ini dapat dinyatakan sebagai berikut:  

Pakan : telah memperoleh 

sertifikat SNI. 
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DOC : telah memperoleh 

sertifikat SNI 

dengan kisaran 

____ - ____ gram 

Vaksin : telah memperoleh 

sertifikat SNI. 

Obat-obatan : telah memperoleh 

sertifikat SNI. 

d. Menambahkan pengaturan jangka 

waktu untuk mengembalikan dan 

meminta penggantian atas sapronak 

yaitu 1 x 24 jam, sehingga Pengaturan 

klausula menjadi berbunyi: -----------  

1.8.7. Terkait Pelaksanaan Kemitraan diuraikan sebagai 

berikut: -----------------------------------------------------  

1.8.7.1. Bahwa keterbukaan informasi dan 

memenuhi prinsip saling mempercayai 

diatara Para Pihak, maka PT STS wajib 

menyampaikan pemaparan laporan 

kepada Plasma secara berkala yang 

berisi penjelasan terkait resiko 

pembiayaan, pembebanan hutang dan 

juga bunganya, skema hutang Plasma, 

mekanisme pemotongan, laporan 

pembayaran hutang Plasma, bukti terima 

pembayaran cicilan serta laporan sisa 

hutang Plasma, laporan keuangan terkait 

hutang modernisasi kandang dan 

pembiayaan sapronak. ----------------------  

1.8.7.2. Bahwa terkait hal tersebut PT STS wajib 

menyampaikan bukti pelaksanaan 

penyampaian pemaparan tersebut 

diatas, berupa dokumen tanda terima 

pembayaran cicilan yang sudah ditanda 

tangani oleh Plasma serta bukti berupa 

dokumentasi/foto, notulen 

penyampaian dan pemaparan laporan 
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yang telah ditandatangani oleh Para 

Pihak yang menjalankan Perjanjian Kerja 

Sama kemitraan dengan PT STS setelah 

diterimanya Peringatan Tertulis II. -------  

1.8.8. Terkait pelaksanaan perbaikan oleh Terlapor adalah 

sebagai berikut: -------------------------------------------  

1. Selama jangka waktu Peringatan Tertulis II, diketahui bahwa 

pelaksanaan perbaikan oleh Terlapor adalah sebagai berikut: 

Bahwa Terlapor telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan 

Peringatan Tertulis II pada tanggal 29 Juni 2021, beserta lampiran 

berupa:  

a. Draft Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam 

(untuk selanjutnya disebut “Draft Perjanjian”). 

b. Daftar Peternak Plasma Yang Telah APHT.  

c. Progres Proses Sertifkasi Tanah Peternak Plasma.  

d. Dokumen APHT Peternak. 

1) Pengakuan Utang  

2) APHT  

3) Sertifikat Hak Tanggungan  

1.1   Terkait Substansi Perjanjian.  

             1.1.1   Terkait Pemisahan antara Perjanjian Kerja Sama 

Budidaya   Ayam dengan Perjanjian utang piutang; 

Bahwa berdasarkan tanggapan terlapor terkait 

Pemisahan antara Perjanjian Kerja Sama Budidaya 

Ayam dan perjanjian utang-piutang dalam 

kenyataannya telah dilakukan, Pada kenyataannya 

memang terdapat 2 (dua) perjanjian terpisah, yaitu: 

1) Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam, yang 

merupakan perjanjian pokok; dan 

2) Perjanjian Utang-Piutang, dalam hal ini Pengakuan 

Utang, yang merupakan perjanjian accesoir 

terhadap perjanjian pokok. Perjanjian Utang-

Piutang tersebut kami sebut perjanjian accesoir 

karena tanpa perjanjian pokok, yaitu Perjanjian 
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Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam, perjanjian 

utang-piutang tidak ada. 

Bahwa Terlapor telah menyampaikan data dan dokumen 

Terkait Checklist Kewajiban Penyampaian Dokumen 

Terlapor, Progress Status Lahan Plasma, dan 

penyampaian Akta Pengakuan Hutang, APHT dan 

Sertipikat Hak Tanggungan serta data Terkait plasma 

yang sedang dalam proses sertifikasi sebanyak 31 dari 

105. 

Terlapor telah mengatur dan menyatakan mengenai 

besaran bunga yaitu sebesar 5,83% per tahun fixed rate. 

Terlapor dan peternak menyepakati bahwa terhadap 

jaminan berupa sertifikat tanah tersebut akan dibebani 

dengan Hak Tanggungan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Dan berdasarkan tanggapan dari Terlapor didapat 

bahwa telah dilaksanakan APHT 74 Plasma dari 105 

Plasma, Terlapor juga telah menyampaikan bukti 

dokumen yang diminta sebagaimana dimaksud (berupa 

Perjanjian hutang piutang, APHT dan juga Sertipikat 

Hak Tanggungan sebanyak 16 dari total 74).  Dengan 

demikian terkait Pemisahan dan jaminan Telah 

dilaksanakan. 

               1.1.2 Bahwa Terlapor harus menyampaikan bukti yang valid 

berupa addendum perjanjian Kerja Sama Usaha 

Budidaya Ayam yang telah disepakati Para Pihak, yang 

memuat:  

a.  Pengaturan kesepakatan Para Pihak tentang jangka 

waktu Perjanjian Kerja Sama yang disesuaikan 

dengan jangka waktu pinjaman Dana Modernisasi 

Kandang dan/atau lunasnya hutang Plasma;  

Terlapor menyatakan sejalan dengan kedudukan 

perjanjian kerja sama sebagai perjanjian pokok dan 

perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian - 

accesoir. Jangka waktu kerja sama usaha budidaya 

ayam diatur berdasarkan kesepakatan tersendiri 
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dalam Perjanjian Kerja sama Usaha Budidaya Ayam, 

yang merupakan perjanjian pokok; sedangkan 

jangka waktu perjanjian utang piutang diatur sesuai 

dengan jangka waktu lunasnya utang. 

Bahwa dalam draft Perjanjian masih mengatur 

jangka waktu Kerjasama selama 20 tahun. Hingga 

saat disampaikan Laporan Pelaksanaan Perintah 

Perbaikan Tahap II, Terlapor menyampaikan bahwa 

belum ada yang berakhir jangka waktunya (jangka 

waktu perjanjian DPMK 6 Tahun).  

Terkait pengaturan jangka waktu Perjanjian 

Kerjasama, belum ada perubahan pengaturan 

mengenai jangka waktu, sebagaimana diatur dalam 

perjanjian Kerjasama sebagaimana yang menjadi 

obyek perkara ini dalam Pasal 12.1 dan 12.2, 

sedangkan dalam draft perjanjian   yang disampaikan 

dalam Laporan Pelaksanaan Peringatan Tertulis II, 

belum ada perubahan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 15.1 dan Pasal 15.2, dimana pengaturan dalam 

Pasal 15.1 dan 15.2 Draft Perjanjian berbunyi:                            

                              “Pasal 15 
Jangka waktu Kerja Sama 

 
15.1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani 

oleh Para Pihak dan terus berlaku selama sekurang-
kurangnya Jangka waktu Kerja Sama atau 20 
(duapuluh) tahun sejak masuknya ana ayam pertama 
(first Chick in) 

15.2. jika setelah jangka waktu 20 (dua puluh) tahun 

tersebut, para pihak bersepakat untuk meneruskan 
Kerjasama perjanjian ini, maka perjanjian ini 
dianggap diperpanjang secara otomatis untuk jangka 
waktu selama 10 (Sepuluh) tahun, dengan tidak 
mengurangi hak –hak STS sebagaimana dinyatakan 
pada Ayat 15.3 pasal ini” 

 

Selain itu, dalam Tanggapannya Terlapor 

menyampaikan bahwa dalam hal plasma bermaksud 

untuk melunasi utangnya lebih awal sudah 

diakomodasi dalam draft Perjanjian Pasal 4.8, yang 

berbunyi:  
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“pelaku usaha peternakan dapat melakukan 
pelunasan Pinjaman DPMK lebih awal daripada 
jangka waktu pengembalian yang disepakati, dan 
untuk maksud tersebut pelaku usaha wajib 
menyampaikan maksudnya secara tertulis kepada 
STS”  

Bahwa dalam hal hak Plasma untuk menentukan 

kelangsungan usaha peternakannya setelah 

lunasnya hutang Dana Modernisasi Kandang, kedua 

belah pihak dapat bernegosiasi kembali untuk 

bekerja sama dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

kemitraan yaitu saling memerlukan, saling 

mempercayai, saling menguntungkan dan saling 

memperkuat. 

Bahwa memperhatikan kedudukan plasma yang 

memiliki kandang closed house sendiri, maka perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut:   

1) Dengan telah lunasnya hutang pembangunan 

kandang, maka Plasma tersebut memiliki 

kedudukan yang sama dengan Plasma lain yang 

bermitra dengan memiliki kandang sendiri 

sehingga plasma dapat bernegosiasi dengan pihak 

Inti terkait Sarana Produksi Peternakan termasuk 

terkait jangka waktu perjanjian.  

2) Bahwa penetapan jangka waktu 20 tahun 

menimbulkan diskriminasi terhadap Plasma yang 

telah lunas hutang dengan plasma yang memiliki 

kandang sendiri, bukan lagi berkedudukan 

sebagai debitur dan Plasma dari Inti. 

Dengan demikian, penentuan Jangka Waktu 20 

tahun tidak mendorong kearah kemandirian dan 

kemajuan bagi Plasma tersebut untuk dapat 

meningkatkan kemampuannya dan hanya menjadi 

Plasma dan tergantung kepada Inti. Dengan demikian 

terkait jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang 

disesuaikan dengan jangka waktu pinjaman Dana 

Modernisasi Kandang dan/atau lunasnya hutang 

Plasma tidak dilaksanakan.  



 

-67- 
 

SALINAN 

b. Pengaturan Mengenai Kesepakatan Harga Sewa 

Menyewa dan juga Harga Jual Beli Tanah/Lahan 

Peternakan beserta Kandang 

Bahwa dalam Draft Perjanjian masih mengatur 

penetapan harga sewa sebesar Rp.800,00 dan 

Rp.900,00. Dalam draft Perjanjian (Pasal 15.6). Draft 

perjanjian masih mengatur pemberian prioritas 

kepada Inti untuk membeli lahan/kandang dengan 

harga jual berdasarkan NJOP atau nilai resmi lainnya 

yang dikeluarkan oleh pihak berwenang atau 

Pemerintah, dengan ketentuan disetujui oleh Pihak 

yang menjadi pembeli sedangkan harga atau 

bandungan adalah sebesar Nilai awal – total 

depresiasi sebesar bangunan sebesar 5%/Tahun 

(Pasal 12) Draft Perjanjian. 

Dalam rangka memberikan kepastian dalam 

memperoleh harga terbaik atas aset yang dimilikinya, 

maka Plasma juga harus diberikan hak untuk 

menyewakan dan atau menjual tanah dan kandang 

yang ada diatasnya kepada pihak lain, dalam hal 

Plasma mendapatkan harga lebih tinggi dari yang 

ditawarkan oleh Pihak Terlapor.  

Dengan memperhatikan tanggapan Terlapor dan 

Draft Perjanjian yang masih menggunakan ketentuan 

harga sebagaimana diatur dalam Perjanjian 

terdahulu terkait kesepakatan harga sewa menyewa 

dan juga harga jual beli tanah/lahan peternakan 

beserta kandang. Dengan demikian maka ketentuan 

yang disampaikan dalam Peringatan Tertulis II terkait 

Pengaturan mengenai Kesepakatan Harga Sewa 

Menyewa dan Juga Harga Jual Beli Tanah/Lahan 

Peternakan beserta kandang tidak dilaksanakan. 

c. Terkait penyesuaian dengan menambahkan dan 

mengatur dalam addendum pengaturan mengenai 

Spesifikasi Sapronak yang dipasok  
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Melakukan penyesuaian dengan menambahkan dan 

mengatur dalam addendum pengaturan mengenai:  

“...Spesifikasi kualitas sapronak yang dipasok 

berdasarkan ketentuan Pasal ini dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

Pakan : telah memperoleh Sertifikat SNI 

DOC: telah memperoleh Sertifikat SNI 

                     dengan kisaran _____-______ gram 

                     Vaksin : telah memperoleh Sertifikat SNI 

                     Obat-obatan: telah memperoleh Sertifikat SNI 

Bahwa dalam tanggapan Terlapor dan juga 

berdasarkan draft Perjanjian yang disampaikan oleh 

Terlapor dalam ketentuan Pasal 5.3 sebagaimana 

berikut:  

Pakan : Sesuai standar mutu yang 

dipersyaratkan 

DOC : Standar SNI, dengan deviasi 5% 

sebagai akibat Perjalanan 

Vaksin : Nomor pendaftaran obat 

Obat-

obatan 

: Nomor pendaftaran obat 

Dari hasil Pemantauan didapat bahwa pelaksanaan 

perintah perbaikan belum sesuai dengan perintah 

perbaikan sebagai mana disampaikan dalam 

Peringatan Tertulis II terkait spesifikasi sapronak, 

sehingga dengan demikian maka perintah perbaikan 

terkait spesifikasi sapronak tidak dilaksanakan. 

d. Menambahkan pengaturan jangka waktu untuk 

mengembalikan dan meminta penggantian atas 

sapronak yaitu 1 x 24 jam.  

Dalam perintah perbaikan sebagaimana 

disampaikan dalam Peringatan Tertulis II, 

Pengaturan mengenai jangka waktu untuk 

pengembalian dan meminta penggantian atas 

sapronak klausula pengaturannya menjadi 

berbunyi:  
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“… dalam hal pada saat serah terima sapronak 
ditemukan sapronak yang tidak sesuai kualitas 

maka dalam jangka waktu 1 x 24 jam Pihak Pelaku 
usaha Peternakan atau perwakilannya dapat 
mengajukan penolakan, pengembalian dan 
penggantian kepada Inti.  
Penolakan, pengembalian dan penggantian tidak 
dibenarkan atau tidak berlaku apabila Pelaku 
usaha Peternakan atau perwakilannya telah 
melewati jangka waktu 1 x 24 jam setelah 
penandatanganan berita acara serah terima 
dokumen tanda terima dalam format apapun, yang 
merupakan bukti peralihan penguasaan sapronak 
dari STS kepada Pelaku Usaha Peternakan” 

 

Bahwa berdasarkan Tanggapan Terlapor dan 

berdasarkan draft Perjanjian yang disampaikan 

disebutkan bahwa Penambahan klausula terkait 

hak Plasma untuk menolak, mengembalikan serta 

meminta penggantian atas cacat atau rusak bentuk 

atau kualitas Sapronak yang tidak sesuai dengan 

yang ditetapkan dalam perjanjian, serta klausula 

yang mewajibkan Terlapor memberi penggantian 

Sapronak yang sesuai, sudah diakomodir pada pasal 

5.4 draft pembaharuan Perjanjian Kerja Sama 

Usaha Budidaya Ayam. 

Namun dalam draft Perjanjian tersebut belum 

mengatur mengenai pengaturan jangka waktu 

untuk mengembalikan dan meminta penggantian 

atas sapronak yaitu 1 x 24 jam. Dengan demikian 

maka perintah perbaikan terkait hal ini tidak 

dilaksanakan.   

Bahwa terkait dengan Substansi Perjanjian, 

Terlapor harus menyampaikan bukti yang valid 

berupa addendum perjanjian Kerja Sama Usaha 

Budidaya Ayam yang telah disepakati Para Pihak.  

Bahwa Terlapor harus menyampaikan bukti yang 

valid berupa addendum perjanjian Kerja Sama 

Usaha Budidaya Ayam yang telah disepakati Para 

Pihak. 



 

-70- 
 

SALINAN 

 

 

 

1.8.9. Kesimpulan Pelaksanaan Perbaikan Peringatan 

Tertulis II. --------------------------------------------------  

1.8.9.1 Berdasarkan Hasil Pengawasan 

Pelaksanaan Peringatan Tertulis II berakhir 

pada tanggal 29 Juni 2021 dan Terlapor 

belum melaksanakan sebagian Perintah 

Perbaikan Peringatan Tertulis II -------------  

Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu 

pelaksanaan Peringatan Tertulis II, Terlapor belum 

menyampaikan bukti yang valid berupa addendum 

perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam yang 

telah disepakati Para Pihak. Dengan demikian 

maka, Perintah Perbaikan sebagaimana disebut 

diatas tidak dilaksanakan.  

1.2      Terkait Pelaksanaan Kemitraan. 

Terlapor wajib menyampaikan bukti pelaksanaan 

penyampaian pemaparan sebagaimana disampaikan dalam 

Peringatan Tertulis II, berupa dokumen tanda terima 

pembayaran cicilan yang sudah ditanda tangani oleh Plasma 

serta bukti berupa dokumentasi/foto, notulen penyampaian 

dan pemaparan laporan yang telah ditandatangani oleh Para 

Pihak yang menjalankan Perjanjian Kerja Sama kemitraan 

dengan Terlapor setelah diterimanya Peringatan Tertulis II. 

Berdasarkan Tanggapan Terlapor sebagaimana disampaikan 

dalam Laporan Pelaksanaan Peringatan Tertulis II, 

Pembaharuan atau addendum Perjanjian Kerjasama Usaha 

Budidaya Ayam akan disosialisaikan oleh para pihak apabila 

pembahasan mengenai draft pembaharuan atau addendum 

tersebut diatas sudah selesai, dalam arti isu-isu yang 

dibahas sudah diterima oleh semua pihak yang 

berkepentingan. Dengan demikian maka perintah untuk 

menyampaikan bukti pelaksaan penyampaian pemaparan 

sebagaimana disampaikan dalam Peringatan Tertulis II, 

Tidak dilaksanakan. 
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1.8.9.2 Berdasarkan Hasil Pemantauan 

Pelaksanaan Peringatan Tertulis II, 

Terlapor tidak melaksanakan sebagian 

Peringatan Tertulis II sehingga Komisi 

merekomendasikan untuk dilanjutkan 

dengan memberikan Peringatan Tertulis III. 

1.9. Peringatan Tertulis III (vide bukti I A.52). --------------------------  

1.9.1. Bahwa pada tanggal 30 September 2021, Komisi 

telah menyerahkan Peringatan Tertulis III Dugaan 

Pelanggaran Kemitraan Perkara Nomor 09/KPPU-

K/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 35 ayat 

(1) UU Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan 

Kemitraan pola Inti Plasma di sektor peternakan 

ayam terkait Pengembangan dan Modernisasi 

Kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera. ------------  

1.9.2. Bahwa Terlapor wajib melaksanakan seluruh 

perbaikan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan 

Kemitraan yang dilakukan paling lambat 30 (Tiga 

Puluh) hari kerja setelah diterimanya Peringatan 

Tertulis III, dimana mulai dari tanggal 30 September 

2021 – 12 November 2021. ------------------------------  

1.9.3. Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran Undang-

Undang yang dilakukan oleh PT STS sebagaimana 

telah diuraikan di atas dan belum dilaksanakannya 

Perbaikan Dugaan Pelanggaran sesuai Peringatan 

Tertulis II maka Komisi memerintahkan kepada PT 

STS untuk melakukan perbaikan sebagai berikut 

(vide bukti I A.52, T44, T49): ----------------------------  

1.  Terkait substansi Perjanjian, para pihak harus 
mengatur: 

Bahwa PT STS dan Plasma, menyesuaikan Perjanjian 
dalam bentuk addendum Perjanjian, yang memuat: 

a. pengaturan kesepakatan Para Pihak tentang 

jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang 
disesuaikan dengan jangka waktu pinjaman Dana 

Modernisasi Kandang dan/atau lunasnya hutang 
Plasma; 
Bahwa dalam Addendum Perjanjian (Pasal 2.10) yang 

telah ditandatangani Terlapor dengan plasma, masih 
mengatur jangka waktu Kerjasama selama 20 tahun. 
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Terlapor menyampaikan bahwa hingga saat 
disampaikan Laporan Pelaksanaan Perintah 

Perbaikan Tahap III, belum ada plasma yang 
melunasi sesuai dengan jangka waktu pinjaman 
dana modernisasi Kandang yaitu selama 6 Tahun. 

Demikian juga dalam Draft Perjanjian yang 
disampaikan oleh Terlapor sebagaimana diatur 
dalam Pasal 2.10 menyatakan bahwa: 

“.. jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak 
masuknya anak ayam pertama kali..”.  
 
Selain itu, dalam Laporan Hasil Pelaksanaan 
Peringatan Tertulis III Terlapor menyampaikan 

terkait dengan pengaturan kembali kerja sama dalam 
hal utang DPMK lunas, faktanya, sejauh ini belum 

ada peternak yang melunasi kewaiiban pembayaran 
utang DPMK. Namun apabila nanti pelaku usaha 
peternakan melunasi utang DPMK, para pihak dapat 

melakukan negosiasi mengenai kerja sama usaha 
budidaya dan jangka waktu kerja sama. 

 
Hal tersebut berhubungan dengan ketentuan yang 
diakomodir oleh Terlapor dalam Pasal 11.3 Draft 

Perjanjian yang menyatakan bahwa: 
“Perubahan Kerjasama usaha budidaya dan/atau 
jangka waktu kerjasama dapat dilakukan oleh para 
piihak untuk maksud itu para pihak dapat melakukan 
negosiasi untuk mencapai kesepakatan”. 
 
Terkait dengan draft Perjanjian yang disampaikan 
oleh Terlapor tersebut bahwa Peternak telah 

diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi 
terkait Perubahan usaha budidaya dan/atau jangka 
waktu kerjasama untuk bernegosiasi guna mencapai 

kesepakatan. 
Selain itu, terkait pelunasan hutang, dalam 

Tanggapannya PT STS menyampaikan bahwa dalam 
hal plasma bermaksud untuk melunasi utangnya 
lebih awal sudah diakomodasi dalam Addendum 

Perjanjian yang telah ditandatangani (Pasal 2.5.a) 
dan draft Perjanjian (Pasal 2.5.a) yang menyatakan 

bahwa: 
“Pelaku usaha petrnakan dapat melakukan 
pelunasan hutang Pinjaman Dana Modernisasi 
Kandang lebih awal dari jangka waktu yang 
disepakati, dan untuk maksud tersebut pelaku usaha 
peternakan wajib menyampaikan secara tertulis 
kepada PT STS”. 
 

Akan tetapi dalam Draft Perjanjian masih mengatur 
terkait klausula terminasi Pasal 12.1 yang berbunyi: 
“Jangka waktu Kerjasama Usaha budidaya ini tidak 
dapat diakhiri lebih dahulu sebelum beakhirnya, 
namun dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan 
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ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh STS dan 
Pelaku Usaha Peternakan”.  
 
Selain itu dalam hal plasma/peternak ingin 
mengakhiri perjanjian dengan alasan apapun maka 

mewajibkan Pelaku usaha Peternakan/plasma untuk 
membayar knowhow sebagaimana diatur dalam 

Pasal 12.2 yang berbunyi: 
“Pengakhiran secara sepihak oleh Pelaku Usaha 
Peternakan dengan membayar ganti kerugian atau 
potential loss (kehilangan keuntungan). Termasuk 
kerugian dari alih kekayaan intelektual (Technical 
Knowhow) dan goodwill. Yang seluruhnya disepakati 

kapasitas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) 
pe tahun per kapasitas 40.000 ekor ayam. Pro rata 
untuk kapasitas dan sisa jangka waktu Kerjasama”. 
 
Pengaturan ketentuan tersebut tidak sejalan dengan 

pemberian kesempatan kepada plasma untuk 
menentukan kelangsungan usahanya.  sebagaimana 

diatur dalam Draft Perjanjian Pasal 11.3, sehingga 
ketentuan yang bertentangan tersebut harus 
dihapuskan dengan memperhatikan prinsip 

kemitraan yang sehat. 
Dengan memperhatikan pengaturan dalam 
Amandemen Perjanjian yang sudah ditandatangani 

dan Draft Perjanjian serta tanggapan yang 
disampaikan oleh PT STS mengenai jangka waktu 

maka perintah perbaikan mengenai jangka waktu 
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, tidak 
dilaksanakan. 

b.  Pengaturan mengenai kesepakatan harga sewa 
menyewa dan juga harga jual beli tanah dan 
kandang. 

1) penentuan harga sewa-menyewa bertujuan untuk 
menjaga dan menjamin kepatuhan para pihak 

dalam melaksanakan Perjanjian Usaha Budidaya 
Ayam, sehingga dapat mengurangi keinginan dari 
Plasma untuk menyewakan kandang kepada lnti. 

2) Jual beli dengan menggunakan nilai NJOP 
bersifat sangat kondisional, yaitu sangat 

tergantung pada kondisi kemauan pelaku usaha 
peternakan. Bahwa Terlapor menyatakan bahwa 
transaksi tanah yang melibatkan Terlapor sebagai 

pihak pembeli tidak pernah menggunakan harga 
NJOP, melalnkan harga hasil negosiasi. 

Bahwa dalam Addendum Perjanjian yang telah 

ditandatangani dan dalam Draft Perjanjian yang 
disampaikan oleh Terlapor mengenai pengaturan 

harga sewa menyewa tanah dan kandang serta dasar 
penentuan harga jual beli tanah dan kandang yang 
menggunakan NJOP saat transaksi atau nilai resmi 

tanah menurut dokumen resmi pemerintah, belum 
diubah/disesuaikan dengan perintah Perbaikan 
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Peringatan tertulis III. Dengan demikian maka, 
terkait kesepakatan harga sewa menyewa serta harga 

jual beli tanah dan kandang tidak dilaksanakan. 

c. Menambahkan pengaturan jangka waktu untuk 
mengembalikan dan meminta penggantian atas 

sapronak yaitu 1 x 24 jam. 

Dalam Laporan tambahan terkait Pelaksanaan 
Perintah Perbaikan III Terlapor dalam addendum 

Perjanjian yang telah ditandatangani Para Pihak 
belum melaksanakan perintah Perbaikan, namun 

Terlapor telah mengakomodir hak plasma untuk 
menolak, mengembalikan serta meminta 
penggantian atas sapronak yang tidak sesuai dalam 

Draft Perjanjian, sebagaimana dinyatakan pada 
Pasal 3.6. Dengan demikian maka perintah mengenai 
penambahan pengaturan jangka waktu untuk 

mengembalikan dan meminta penggantian atas 
sapronak telah dilaksanakan. 

Bahwa terkait dengan Substansi Perjanjian, 
Terlapor harus menyampaikan bukti yang valid 
berupa addendum perjanjian Kerja Sama Usaha 

Budidaya Ayam yang telah disepakati Para Pihak. 

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu 

Peringatan Tertulis III, Terlapor telah melakukan 
addendum Perjanjian yang telah disepakati/ditanda 
tangani oleh 20 Plasma, namun demikian dengan 

memperhatikan ketentuan mengenai substansi 
perjanjian yang belum diakomodir seluruhnya, maka 
dengan demikian Terlapor tidak melaksanakan 

perintah perbaikan terkait substansi perjanjian. 

Dalam Laporan Pelaksanaan Peringatan Tertulis III, 

Terlapor juga telah mengakomodir perintah 
perbaikan sebagaimana dalam Perintah Perbaikan 
Peringatan Tertulis II, terkait speksifikasi sapronak 

sebagiamana ternyata berturut-turut dalam 
Amandemen Perjanjian dan Draft Perjanjian Pasal 

3.4 yang berbunyi: 

“Spesifikasi kualitas Sapronak yang dipasok 
berdasarkan ketentuan Pasal ini dapat dinyatakan 
sebagai berikut:  

Pakan: sesuai standar mutu yang dipersyaratkan 
DOC: standar SNI 

              Vaksin: Nomor Pendaftaran Obat 

Obat-obatan: Nomor Pendaftaran Obat” 

Bahwa dengan demikian maka pengaturan mengenai 
spesifikasi Sapronak dilaksanakan. 

 

Bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu 
Peringatan Tertulis III, Terlapor telah melakukan 

addendum Perjanjian yang telah disepakati/ditanda 
tangani oleh 20 Plasma, namun demikian dengan 
memperhatikan ketentuan mengenai substansi 
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perjanjian yang belum diakomodir seluruhnya, maka 
dengan demikian Terlapor tidak melaksanakan 

perintah perbaikan terkait substansi perjanjian.: 
sesuai standar mutu yang dipersyaratkan. 

 

2. Terkait Pelaksanaan Kemitraan 

Terlapor wajib menyampaikan bukti pelaksanaan 

penyampaian pemaparan sebagaimana disampaikan 
dalam Peringatan Tertulis III, berupa dokumen tanda 
terima pembayaran cicilan yang sudah ditanda tangani 

oleh Plasma serta bukti berupa dokumentasi/foto, 
notulen penyampaian dan pemaparan laporan yang telah 
ditandatangani oleh Para Pihak yang menjalankan 

Perjanjian Kerja Sama kemitraan dengan Terlapor setelah 
diterimanya Peringatan Tertulis III. 

Terkait hal tersebut Terlapor sudah menyampaikan bukti 
dokumen telah dilaksanakannya pemaparan dengan 
menyampaikan bukti berupa dokumentasi/foto, notulen 

penyampaian dan pemaparan laporan yang telah 
ditandatangai oleh Para Pihak, kepada 20 Plasma dari 

Total 117 Plasma. 

Terkait pelaksanaan pemaparan tersebut Terlapor 
meminta penambahan 2 bulan, dengan 

mempertimbangkan penyebaran plasma dari Terlpaor dan 
juga masih adanya pandemic Covid 19. 

Dengan demikian maka perintah untuk menyampaikan 

bukti pelaksanaan penyampaian pemaparan 
sebagaimana disampaikan dalam Peringatan Tertulis III 

kepada seluruh Plasma, tidak dilaksanakan. 

 

 

1.9.4. Kesimpulan Pengawasan Pelaksanaan Peringatan 

Tertulis III adalah sebagai berikut: ---------------------  

1) Terlapor belum melaksanakan sebagian perintah 

Perbaikan Peringatan Tertulis III. ------------------  

2) Terlapor meminta penambahan waktu untuk 

penyampaian laporan keuangan dan 

amandemen perjanjian kepada para plasmanya 

yang tersebar selama jangka waktu 2 bulan. ----  

3) Terlapor telah melampirkan beberapa bukti 

dokumen dan amandemen perjanjian Kerjasama 

usaha budidaya ayam yang telah ditandatangani 

20 plasma. ---------------------------------------------  

1.9.5. Rekomendasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan 

Peringatan Tertulis III, dimana Terlapor meminta 
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penambahan jangka waktu pelaksanaan Peringatan 

tertulis III guna melaksanakan seluruh Peringatan 

Tertulis III. Terlapor juga sudah menyampaikan time 

table rencana pelaksanaan Peringatan Tertulis III. 

Atas permintaan tersebut Komisi menyetujui untuk 

penambahan jangka waktu pelaksanaan Peringatan 

Tertulis III selama 30 (Tiga Puluh) Hari. ---------------  

1.10. Penambahan Jangka Waktu Pelaksanaan Peringatan Tertulis III 

(vide bukti I A.53).------------------------------------------------------  

1.10.1. Bahwa Terlapor wajib melaksanakan seluruh 

perbaikan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan 

Kemitraan sebagaimana ternyata dalam Peringatan 

Tertulis III yang dilakukan paling lambat 30 (Tiga 

Puluh) hari Kalender, terhitung tanggal 1 Desember 

2021. --------------------------------------------------------  

1.10.2. Bahwa sebelum berakhirnya jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Terlapor 

wajib melaporkan hasil pelaksanaan penambahan 

Peringatan Tertulis III kepada KPPU cq. Tim 

Pemantau. --------------------------------------------------  

1.10.3. Bahwa penambahan jangka waktu Pelaksanaan 

Perbaikan dan Pelaporan Pelaksanaan Peringatan 

Tertulis III adalah selama 30 hari Kalender, dimulai 

dari tanggal 1 Desember 2021 – 31 Desember 2021. 

1.10.4. Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran Undang-

Undang yang dilakukan oleh PT STS sebagaimana 

telah diuraikan di atas dan belum dilaksanakannya 

Perbaikan Dugaan Pelanggaran sesuai Peringatan 

Tertulis III maka Komisi memerintahkan kepada PT 

STS untuk melakukan perbaikan sebagai berikut 

(vide bukti I.A53, T70, T71). -----------------------------  

 

1.  Terkait substansi Perjanjian, para pihak harus mengatur: 

Bahwa PT STS dan Plasma, menyesuaikan Perjanjian dalam 
bentuk addendum Perjanjian, yang memuat: 

a. pengaturan kesepakatan Para Pihak tentang jangka 
waktu Perjanjian Kerja Sama yang disesuaikan dengan 
jangka waktu pinjaman Dana Modernisasi Kandang 
dan/atau lunasnya hutang Plasma; 
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Bahwa dalam draft Perjanjian yang disampaikan oleh 
Terlapor, terkait jangka waktu perjanjian telah 

dimasukkan dalam ketentuan Pasal 13.1 dimana 
ketentuan tersebut menyebutkan: 

        “Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani 
oleh Para Pihak dan terus berlaku selama sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 
penandatanganan Perjanjian ini” 

Bahwa terkait jangka waktu sudah diubah 
pengaturannya oleh Terlapor dalam Draft Perjanjian 

tersebut. Namun demikian pengubahan terkait 
jangka waktu tersebut belum mengakomodir 
Perintah perbaikan yang disampaikan dalam 

Peringatan Tertulis III yaitu yang disesuaikan dengan 
jangka waktu pinjaman Dana Modernisasi Kandang 

dan/atau lunasnya hutang Plasma. 

Dengan memperhatikan tanggapan dan pengaturan 
dalam Draft Perjanjian yang disampaikan oleh 

Terlapor terkait jangka waktu maka perintah 
perbaikan mengenai jangka waktu Pelaksanaan 

Perjanjian Kerjasama yang disesuaikan dengan 
jangka waktu pinjaman Dana Modernisasi Kandang 
dan/atau lunasnya hutang Plasma, tidak 

dilaksanakan. 

b. Pengaturan mengenai kesepakatan harga sewa 

menyewa dan juga harga jual beli tanah dan kandang. 

1) terkait sewa menyewa antara Terlapor dan 

Plasma dalam draft Perjanjian diatur dalam 
beberapa Pasal yaitu 4.11, 4.12, 13.4, 13.5, 13.6, 
13.7. Dari beberapa pasal tersebut sudah tidak 

diatur mengenai harga sewa dalam hal plasma 
belum melunasi hutang Dana Pembangunan dan 

Modernisasi Kandang (DPMK) maupun dalam 
hal plasma telah melunasi DPMK. 

2) Hasil pemantauan didapat bahwa sewa menyewa 

merupakan satu-satunya cara yang dapat 
dilakukan oleh Plasma dalam hal perjanjian 
ingin diakhiri atau diubah pola kerjasamanya 

sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.  
Selanjutnya juga akibat dari pengakhiran dan 

pengubahan pola Kerjasama tersebut, Plasma 
wajib menyerahkan pengelolaan Kandang 
kepada Terlapor melalui mekanisme sewa 

menyewa, untuk jangka waktu selama sisa 
jangka waktu Kerjasama, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 4.11 Draft Perjanjian. Dari draft 
Perjanjian yang disampaikan Terlapor tidak 
didapat keterangan mengenai adanya 

kesepakatan para pihak untuk menentukan 
harga sewa menyewa. 

3) Dengan memperhatikan ketentuan terkait sewa 

menyewa sebagaimana tersebut, dan tidak 
adanya pengaturan mengenai kesepakatan para 

pihak terkait harga, maka perintah perbaikan 
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terkait kesepakatan harga dalam sewa menyewa, 
tidak dilaksanakan. 

Bahwa dalam Draft Perjanjian Pasal 4.10 dinyatakan 
bahwa selama jangka waktu Kerjasama walaupun 
kewajiban pengembalian Dana Modernisasi Kandang 

termasuk tanah atau lahan peternakan apabila 
Pelaku Usaha Peternakan/plasma ingin menjual 
atau dengan cara lain mengalihkan kepemilikan atas 

Kandang dan/atau tanah atau lahan peternakannya, 
dalam hal ini Terlapor dan Plasma bersepakat untuk 

pada saatnya nanti bahwa harga tanah dan 
bangunan adalah sesuai dengan kesepakatan Para 
Pihak. Dengan memperhatikan ketentuan terkait 

pengaturan kesepakatan para pihak dalam harga 
jual beli tanah dan kandang pada draft Perjanjian, 
maka perintah perbaikan terkait kesepakatan harga 

dalam Jual beli tanah dan kandang, telah 
dilaksanakan. 

c. Menambahkan pengaturan jangka waktu untuk 
mengembalikan dan meminta penggantian atas 
Sapronak. 

Dalam Draft Perjanjian terkait Penambahan Jangka 

Waktu Pelaksanaan Perintah Perbaikan III Terlapor 

telah mengakomodir hak plasma untuk menolak, 
mengembalikan serta meminta penggantian atas 

sapronak yang tidak sesuai dalam draft Perjanjian, 
sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5.5 yang 
menyatakan bahwa  

“Pelaku Usaha Peternakan dapat menolak, 
mengembalikan dan/atau meminta penggantian atas 
Sapronak yang tidak sesuai spesifikasi kualitas 
sebagaimana disepakati pada ayat 5.4, dan STS 
Wajib melayani permintaan penggantian Sapronak 
yang tidak memenuhi spesifikasi kualitas tersebut, 
yang didasarkan pada fakta berupa sample yang 
diambil dalam kurun waktu 24 jam setelah serah 
terima dilakukan, yang disaksikan oleh perwakilan 
yang sah dari Para Pihak” 

Dengan demikian maka perintah mengenai 
penambahan pengaturan jangka waktu untuk 
mengembalikan dan meminta penggantian atas 

sapronak telah dilaksanakan. 

Bahwa Terlapor dalam Laporan Pelaksanaan 
Peringatan Tertulis III Dalam Perpanjangan, 

menyampaikan bahwa terkait dengan spesifikasi 
kualitas Sapronak yang akan dipasok kepada para 

plasma adalah spesfikasi kualitas sapronak sebagai 
berikut: 

“5.3 Spesifikasi kualitas Sapronak yang dipasok 
berdasarkan ketentuan Pasal ini dapat dinyatakan 
sebagai berikut: 

Pakan: sesuai standar mutu yang dipersyaratkan 
DOC: standar SNI 
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               Vaksin: Nomor Pendaftaran Obat 

Obat-obatan: Nomor Pendaftaran Obat” 

Namun pada Draft Amandemen Kerja Sama Usaha 
Budidaya Ayam Yang Diperbaharui, yang 
disampaikan Terlapor sebagai dokumen Draft 

Perjanjian ketentuan tentang Spesifikasi Kualitas 
sapronak sebagaimana dimaksud diatas berbeda 
dengan yang disampaikan dalam Laporan 

Pelaksanaan Peringatan Tertulis III Dalam 
Perpanjangan ketentuan terkait spesifikasi kualitas 

sapronak yang terdapat dalam Pengaturan Draft 
Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 

“5.3 Spesifikasi kualitas Sapronak yang dipasok 
berdasarkan ketentuan Pasal ini dapat dinyatakan 
sebagai berikut: 

Pakan: sesuai standar mutu yang dipersyaratkan 
DOC: sesuai standar mutu yang dipersyaratkan 

               Vaksin: Sesuai ketentuan pendaftaran obat  

Obat-obatan:  Sesuai ketentuan pendaftaran obat 
Hewan”. 

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dan juga Laporan Pelaksanaan Peringatan 

Tertulis III dalam Perpanjangan maka terkait perintah 
perbaikan tentang Spesifikasi kualitas Sapronak, 
telah diubah dalam draft Perjanjian dan dengan 

demikian maka perintah perbaikan Terkait 
Spesifikasi Kualitas sapronak tidak dilaksanakan. 

Bahwa terkait dengan Substansi Perjanjian, Terlapor 
harus menyampaikan bukti yang valid berupa 
addendum perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya 

Ayam yang telah disepakati Para Pihak. Bahwa 
sampai dengan berakhirnya penambahan jangka 

waktu Pelaksanaan Peringatan Tertulis III, Terlapor 
belum menambah atau belum menyampaikan bukti 
yang valid berupa addendum Perjanjian yang telah 

disepakati/ditanda tangani oleh Para Pihak yang 
melaksanakan seluruh Perintah Perbaikan dalam 
Peringatan Tertulis III.  maka dengan demikian 

Terlapor tidak melaksanakan perintah perbaikan 
terkait substansi perjanjian. 

 

2. Terkait Pelaksanaan Kemitraan 

Terlapor wajib menyampaikan bukti pelaksanaan 
penyampaian pemaparan sebagaimana disampaikan 

dalam Peringatan Tertulis III, berupa dokumen tanda 
terima pembayaran cicilan yang sudah ditanda tangani 
oleh Plasma serta bukti berupa dokumentasi/foto, 

notulen penyampaian dan pemaparan laporan yang telah 
ditandatangani oleh Para Pihak yang menjalankan 
Perjanjian Kerja Sama kemitraan dengan Terlapor setelah 

diterimanya Peringatan Tertulis III. 
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Terkait hal tersebut Terlapor sampai dengan berakhirnya 
penambahan Jangka waktu Peringatan Tertulis III, tidak 

menyampaikan bukti/dokumen telah dilaksanakannya 
pemaparan berupa dokumentasi/foto, notulen 
penyampaian dan pemaparan laporan yang telah 

ditandatangai oleh Para Pihak, selain kepada 20 Plasma 
dari Total 117 Plasma yang telah disampaikan oleh 
Terlapor. Demikian juga tidak dilaksanakannya 

pemaparan kepada seluruh plasma sesuai dengan time 
schedule yang telah disusun oleh Terlapor.   

Dengan demikian maka perintah untuk menyampaikan 
bukti pelaksanaan penyampaian pemaparan sebagaimana 

disampaikan dalam Pelaksanaan penambahan Jangka 
Waktu Peringatan Tertulis III, tidak dilaksanakan. 

 

 

1.10.5. Kesimpulan Pelaksanaan Perpanjangan Jangka 

waktu Peringatan Tertulis III yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut. -  

1) Terlapor tidak melaksanakan seluruh perintah 

perbaikan Peringatan Tertulis III: ------------------  

2) Terlapor tidak menyampaikan bukti berupa 

addendum Perjanjian yang telah ditandatangani 

Para Pihak yang mengakomodir Perintah 

Perbaikan dari Peringatan Tertulis III kepada 

seluruh plasma. ---------------------------------------  

3) Terlapor tidak menyampaikan bukti pelaksanaan 

penyampaian pemaparan kepada seluruh 

plasma selama Pelaksanaan Penambahan 

Jangka Waktu Peringatan Tertulis III. ------------  

1.10.6. Rekomendasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan 

Penambahan jangka waktu Peringatan Tertulis III, 

Terlapor tidak melaksanakan Seluruh Perintah 

Perbaikan dalam Peringatan Tertulis III sehingga 

Komisi merekomendasikan untuk dilanjutkan ke 

tahap Pemeriksaan Lanjutan Perkara Kemitraan. ---  

1.11. Tentang Peringatan yang belum dilaksanakan --------------------  

1.11.1. Bahwa PT STS dan Plasma, menyesuaikan 

Perjanjian dalam bentuk addendum Perjanjian, yang 

memuat Pengaturan mengenai kesepakatan harga 
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sewa menyewa dan harga jual beli tanah dan 

kandang. ---------------------------------------------------  

Bahwa pengaturan mengenai kesepakatan harga 

sewa menyewa dan juga harga jual beli tanah dan 

kandang yang berada diatasnya, harus dilakukan 

sesuai harga pasar dengan memperhatikan 

kewajaran dan kepatutan pada saat transaksi 

dilakukan. Penentuan harga sewa menyewa diawal 

dan menetapkan harga berdasarkan NJOP sebagai 

harga jual beli mengindikasikan adanya upaya 

menguasai dengan cara menentukan sepihak dalam 

penentuan harga sewa menyewa dan jual beli tanah 

dan kandang. ------------------------------------------------  

Guna memberikan kepastian dalam memperoleh 

harga terbaik atas asset yang dimilikinya, maka 

Plasma juga harus diberikan hak untuk menyewakan 

dan atau menjual tanah dan kandang yang ada 

diatasnya kepada pihak lain, dalam hal Plasma 

mendapatkan harga lebih tinggi dari yang ditawarkan 

oleh Pihak PT STS. -----------------------------------------  

1.11.2. Bahwa PT STS dan Plasma, menyesuaikan Perjanjian 

dalam bentuk addendum Perjanjian, yang memuat: 

pengaturan kesepakatan Para Pihak tentang 

jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang 

disesuaikan dengan jangka waktu pinjaman Dana 

Modernisasi Kandang dan/atau lunasnya hutang 

Plasma. -------------------------------------------------------  

Terkait hal tersebut, bahwa hak Plasma untuk 

menentukan kelangsungan usaha peternakannya, 

setelah lunasnya hutang Dana Modernisasi Kandang, 

apabila para pihak bersepakat untuk melanjutkan 

Kerja Sama Kembali, maka para pihak dapat 

bernegosiasi kembali untuk bekerja sama dengan 

memperhatikan prinsip-prinsip kemitraan yaitu 

saling memerlukan, saling mempercayai, saling 

menguntungkan dan saling memperkuat. -------------  
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1.11.3. Bahwa PT STS harus menyampaikan bukti yang valid 

berupa addendum perjanjian Kerja Sama Usaha 

Budidaya Ayam yang telah disepakati Para Pihak 

yang memuat: penyesuaian dengan menambahkan 

dan mengatur dalam addendum pengaturan 

mengenai: ---------------------------------------------------  

“...Spesifikasi kualitas sapronak yang dipasok 

berdasarkan ketentuan Pasal ini dapat dinyatakan 

sebagai berikut: ---------------------------------------------------------  

a. Pakan : telah memperoleh Sertifikat SNI  ----------  

b. DOC   : telah memperoleh Sertifikat SNI dengan 

kisaran __ - ___ gram  ---------------------------------  

c. Vaksin : telah memperoleh Sertifikat SNI  ---------  

1.11.4. Guna keterbukaan informasi dan memenuhi prinsip 

saling mempercayai diatara Para Pihak, maka PT STS 

wajib menyampaikan pemaparan laporan kepada 

Plasma secara berkala yang berisi penjelasan terkait 

resiko pembiayaan, pembebanan hutang dan juga 

bunganya, skema hutang Plasma, mekanisme 

pemotongan, laporan pembayaran hutang Plasma, 

bukti terima pembayaran cicilan serta laporan sisa 

hutang Plasma, laporan keuangan terkait hutang 

modernisasi kandang dan pembiayaan sapronak. ----  

1.11.5. Terkait hal tersebut PT STS wajib menyampaikan 

bukti pelaksanaan pemaparan tersebut diatas, 

berupa dokumen tanda terima pembayaran cicilan 

yang sudah ditanda tangani oleh Plasma serta bukti 

berupa dokumentasi/foto, notulen penyampaian dan 

pemaparan laporan yang telah ditandatangani oleh 

Para Pihak yang menjalankan Perjanjian Kerja Sama 

kemitraan dengan PT STS. --------------------------------  

1.11.6. Pada tanggal 12 Januari 2022 Komisi menilai 

Terlapor tidak mematuhi Sebagian Peringatan 

Tertulis III dan memutuskan perkara dilanjutkan ke 

tahap Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan. --------------  

 

 



 

 

 

TABEL REKAPITULASI PELAKSANAAN PERINGATAN TERTULIS 

 

 Peringatan Tertulis I Peringatan Tertulis II Peringatan Tertulis III 
Perpanjangan         

Peringatan Tertulis III 
Status 

1. Terkait Substansi Perjanjian     

 a. Pemisahan 2 ketentuan 

perjanjian yaitu 

Pembiayaan/Hutang 

Dana Modernisasi 

Kandang dan Sapronak. 

Hal ini dikarenakan 
konsep pembiayaan/ 

hutang piutang dan 

Perjanjian Kerja Sama 

kemitraan inti plasma 

merupakan hal yang 
berbeda sehingga perlu 

diatur dengan perjanjian 

terpisah untuk menjamin 

terjalinnya kemitraan yang 

saling memerlukan, saling 

mempercayai, saling 
menguntungkan, dan 

saling memperkuat; 

1.1. Terkait Pemisahan 

antara Perjanjian Kerja 

Sama Budidaya Ayam 

dengan Perjanjian utang 

piutang, PT STS wajib 

menyampaikan bukti 
berupa Perjanjian 

Utang Piutang, APHT 

dan Sertifikat Hak 

Tangungan yang 

dibuat di hadapan 
Notaris selain dari yang 

telah disampaikan 

dalam Tanggapan 

Peringatan Tertulis I, 

dengan 

memperhatikan 
jumlah Plasma yang 

menjalankan 

Kemitraan dengan Inti 

sejumlah 105 Plasma; 

   

 b. Selanjutnya, dalam hal 

penjaminan, dengan 
adanya pemisahan 

perjanjian tersebut, maka 

penjaminan terkait 

1.2. Terkait fakta masih 

banyak jaminan tanah 
plasma yang berbentuk 

girik, maka PT STS 

harus menyampaikan 
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modernisasi kandang dan 

pembiayaan sapronak 
dalam rangka pelaksanaan 

kemitraan inti plasma 

harus terpisah. Dalam hal 

perjanjian 

Pembiayaan/Hutan Dana 
Modernisasi Kandang, PT 

STS wajib membuat APHT 

untuk yang dijaminkan 

dalam rangka 

Modernisasi Kandang 

sehingga tercipta kepastian 
hukum bagi kedua belah 

pihak dan jaminan yang 

diberikan oleh Plasma; 

rekapitulasi status 

tanah dari 105 Plasma 
yang menjalankan 

Pembiayaan dana 

moderniasi kandang 

terhitung sejak tahun 

2015 beserta rencana 
tindak lanjut 

pensertipikatan 

terhadap tanah yang 

masih berbentuk girik, 

sebagaimana dalam 

Tabel 1.1; 

 c. Penentuan harga sewa 

atau harga jual yang 

sesuai dengan harga pasar 
yang memenuhi unsur 

kewajaran dan kepatutan; 

1.3. Bahwa PT STS harus 

menyampaikan bukti 

yang valid berupa 
addendum perjanjian 

Kerja Sama Usaha 

Budidaya Ayam yang 

telah disepakati Para 

Pihak yang memuat: 

b. Pengaturan 
mengenai 

kesepakatan harga 

sewa menyewa dan 

juga harga jual beli 

tanah/lahan 
peternakan beserta 

kandang, bahwa 

pengaturan tersebut 

harus dilakukan 

sesuai harga pasar 

dengan 
memperhatikan 

1.1. Bahwa PT STS dan 

Plasma, menyesuaikan 

Perjanjian dalam bentuk 
addendum Perjanjian, 

yang memuat: 

a. Pengaturan 

mengenai 

kesepakatan harga 

sewa menyewa dan 
harga jual beli 

tanah dan kandang 

 Bahwa pengaturan   

mengenai 

kesepakatan harga 
sewa menyewa dan 

juga harga jual beli 

tanah dan kandang 

yang berada di 

atasnya, harus 

dilakukan sesuai 

1.1. Bahwa PT STS dan 

Plasma, menyesuaikan 

Perjanjian dalam bentuk 
addendum Perjanjian, 

yang memuat: 

a. Pengaturan 

mengenai 

kesepakatan harga 

sewa menyewa dan 
harga jual beli 

tanah dan kandang 

 Bahwa pengaturan   

mengenai 

kesepakatan harga 
sewa menyewa dan 

juga harga jual beli 

tanah dan kandang 

yang berada di 

atasnya, harus 

dilakukan sesuai 
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kewajaran dan 

kepatutan pada saat 
transaksi 

dilakukan. 

Penentuan diawal 

mengindikasikan 

adanya upaya 
penentuan sepihak 

dalam menentukan 

harga.  

 Guna memberikan 

kepastian dalam    

memperoleh harga 
terbaik atas aset 

yang dimilikinya, 

maka Plasma juga 

harus diberikan hak 

untuk menyewakan 
dan atau menjual 

tanah dan kandang 

yang ada diatasnya 

kepada pihak lain, 

dalam hal Plasma 

mendapatkan harga 
lebih tinggi dari 

yang ditawarkan 

oleh Pihak PT STS. 

harga pasar dengan 

memperhatikan 
kewajaran dan 

kepatutan pada saat 

transaksi 

dilakukan. 

Penentuan harga 
sewa menyewa 

diawal dan 

menetapkan harga 

berdasarkan NJOP 

sebagai harga jual 

beli 
mengindikasikan 

adanya upaya 

menguasai dengan 

cara menentukan 

sepihak dalam 
penentuan harga 

sewa menyewa dan 

jual beli tanah dan 

kandang. 

 Guna memberikan 

kepastian dalam 
memperoleh harga 

terbaik atas asset 

yang dimilikinya, 

maka Plasma juga 

harus diberikan hak 
untuk menyewakan 

dan atau menjual 

tanah dan kandang 

yang ada diatasnya 

kepada pihak lain, 

dalam hal Plasma 
mendapatkan harga 

lebih tinggi dari 

harga pasar dengan 

memperhatikan 
kewajaran dan 

kepatutan pada saat 

transaksi 

dilakukan. 

Penentuan harga 
sewa menyewa 

diawal dan 

menetapkan harga 

berdasarkan NJOP 

sebagai harga jual 

beli 
mengindikasikan 

adanya upaya 

menguasai dengan 

cara menentukan 

sepihak dalam 
penentuan harga 

sewa menyewa dan 

jual beli tanah dan 

kandang. 

 Guna memberikan 

kepastian dalam 
memperoleh harga 

terbaik atas asset 

yang dimilikinya, 

maka Plasma juga 

harus diberikan hak 
untuk menyewakan 

dan atau menjual 

tanah dan kandang 

yang ada diatasnya 

kepada pihak lain, 

dalam hal Plasma 
mendapatkan harga 

lebih tinggi dari 
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yang ditawarkan 

oleh Pihak PT STS. 

yang ditawarkan 

oleh Pihak PT STS. 

 d. Pencantuman spesifikasi 
kualitas DOC (termasuk 

standar dan juga gramasi 

sebagaimana diatur dalam 

SNI), pakan dan 

vitamin/obat-obatan dalam 
Perjanjian guna 

keterbukaan informasi dan 

menjaga mutu sapronak; 

1.3. Bahwa PT STS harus 
menyampaikan bukti 

yang valid berupa 

addendum perjanjian 

Kerja Sama Usaha 

Budidaya Ayam yang 
telah disepakati Para 

Pihak yang memuat: 

c. Melakukan 

penyesuaian dengan 

menambahkan dan 

mengatur dalam 
addendum 

pengaturan 

mengenai: 

 “...Spesifikasi 
kualitas sapronak 

yang dipasok 
berdasarkan 
ketentuan Pasal ini 
dapat dinyatakan 
sebagai berikut:  

- Pakan : telah 
memperoleh 

Sertifikat SNI  

- DOC : telah 

memperoleh 

Sertifikat SNI 

dengan kisaran 

___-___ gram  

 

Hasil Pemantauan Peringatan 
Tertulis II, Terlapor telah 

menyampaikan Draft 

Perjanjian yang memuat 

spesifikasi sebagaimana 

dimaksud dalam Peringatan 
Tertulis II butir 1.3 huruf c, 

yaitu: 

“Spesifikasi kualitas Sapronak 
yang dipasok berdasarkan 
ketentuan Pasal ini dapat 
dinyatakan sebagai berikut: 

- Pakan : telah 

memperoleh Sertifikat 

SNI  

- DOC : telah memperoleh 

Sertifikat SNI dengan 

kisaran ___-___ gram  

- Vaksin : telah 

memperoleh Sertifikat 

SNI  

- Obat-obatan : telah 

memperoleh Sertifikat 

SNI 

Namun, dalam masa 

Perpanjangan Peringatan 

Tertulis III, Terlapor 

menyampaikan Draft 

Perjanjian yang diantaranya 
mengubah spesifikasi di atas 

menjadi sebagai berikut: 
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- Vaksin : telah 

memperoleh 

Sertifikat SNI  

- Obat-obatan : 

telah 

memperoleh 

Sertifikat SNI  

“5.4. Spesifikasi Kualitas 
Sapronak yang dipasok 
berdasarkan ketentuan-
ketentuan pasal ini dapat 
dinyatakan sebagai berikut: 

- Pakan : sesuai standar 

mutu yang 

dipersyaratkan 

- DOC : sesuai standar 

mutu yang 

dipersyaratkan 

- Vaksin : sesuai 

ketentuan pendaftaran 

obat  

- Obat-obatan : sesuai 

ketentuan Pendaftaran 

Obat Hewan” 

  e. Penambahan klausula 

terkait hak Plasma untuk 
menolak, mengembalikan serta 

meminta penggantian atas 

cacat atau rusak bentuk atau 

kualitas dari sapronak yang 

tidak sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam perjanjian, 
serta klausula yang 

mewajibkan PT STS 

memberikan penggantian 

Sarana Produksi Peternakan 

yang sesuai dengan yang 
ditetapkan dalam Perjanjian 

sebagaimana diatur dalam 

point d di atas; 

1.3. Bahwa PT STS harus 

menyampaikan bukti 
yang valid berupa 

addendum perjanjian 

Kerja Sama Usaha 

Budidaya Ayam yang 

telah disepakati Para 

Pihak yang memuat: 

d. Menambahkan 

pengaturan jangka 

waktu untuk 

mengembalikan 

dan meminta 
penggantian atas 

sapronak yaitu 1 x 

24 jam, sehingga 

Pengaturan 

1.1. Bahwa PT STS dan 

Plasma, menyesuaikan 
Perjanjian dalam bentuk 

addendum Perjanjian, 

yang memuat: 

c. Menambahkan 

pengaturan jangka 

waktu untuk 
mengembalikan 

dan meminta 

penggantian atas 

sapronak yaitu 1 x 

24 jam, sehingga 
Pengaturan 

klausula menjadi 

berbunyi:  
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klausula menjadi 

berbunyi:  

 “ … dalam hal pada 

saat serah terima 

sapronak 

ditemukan 

sapronak yang tidak 
sesuai kualitas 

maka dalam 

jangka waktu 1 x 

24 jam Pihak 
Pelaku usaha 
Peternakan atau 
perwakilannya 
dapat mengajukan, 
penolakan, 
pengembalian dan 
penggantian kepada 
Inti. 

 Penolakan, 

pengembalian dan 
penggantian tidak 
dibenarkan atau 
tidak berlaku 
apabila Pelaku 
usaha Peternakan 
atau perwakilannya 
telah melewati  
jangka waktu 1 x 24 
jam setelah 
penandatanganan 

berita acara serah 
terima dokumen 
tanda terima dalam 
format apapun, yang 
merupakan bukti 
peralihan 

 “ … dalam hal pada 

saat serah terima 
sapronak 

ditemukan 

sapronak yang tidak 

sesuai kualitas 

maka dalam 
jangka waktu 1 x 

24 jam Pihak 

Pelaku usaha 
Peternakan atau 
perwakilannya 
dapat mengajukan, 
penolakan, 
pengembalian dan 
penggantian kepada 
Inti. Penolakan, 
pengembalian dan 
penggantian tidak 
dibenarkan atau 
tidak berlaku 

apabila Pelaku 
usaha Peternakan 
atau perwakilannya 
telah melewati  
jangka waktu 1 x 24 
jam setelah 
penandatanganan 
berita acara serah 
terima dokumen 
tanda terima dalam 
format apapun, yang 

merupakan bukti 
peralihan 
penguasaan 
sapronak dari STS 
kepada Pelaku 
Usaha Peternakan”  
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penguasaan 
sapronak dari STS 
kepada Pelaku 
Usaha Peternakan”  

 f. Jangka waktu pelunasan 

pinjaman Dana 

Modernisasi Kandang 

adalah sampai dengan 
lunasnya pinjaman 

dan/atau sesuai jangka 

waktu yang ditentukan 

yaitu 6 tahun, dengan 

mempertimbangkan hasil 

panen dan kemampuan 
plasma dalam membayar. 

Terkait hal tersebut, harus 

diatur: 

    

 a. Kesepakatan Para 

Pihak tentang jangka 

waktu Perjanjian Kerja 
Sama yang 

disesuaikan dengan 

jangka waktu pinjaman 

Dana Modernisasi 

Kandang dan/atau 

lunasnya hutang 

Plasma; 

1.3. Bahwa PT STS harus 

menyampaikan bukti 

yang valid berupa 
addendum perjanjian 

Kerja Sama Usaha 

Budidaya Ayam yang 

telah disepakati Para 

Pihak yang memuat: 

a. Pengaturan 
kesepakatan Para 

Pihak tentang 

jangka waktu 

Perjanjian Kerja 

Sama yang 
disesuaikan dengan 

jangka waktu 

pinjaman Dana 

Modernisasi 

Kandang dan/atau 

1.1. Bahwa PT STS dan 

Plasma, menyesuaikan 

Perjanjian dalam bentuk 
addendum Perjanjian, 

yang memuat: 

a. pengaturan 

kesepakatan Para 

Pihak tentang 

jangka waktu 
Perjanjian Kerja 

Sama yang 

disesuaikan dengan 

jangka waktu 

pinjaman Dana 
Modernisasi 

Kandang dan/atau 

lunasnya hutang 

Plasma; 

1.1. Bahwa PT STS dan 

Plasma, menyesuaikan 

Perjanjian dalam bentuk 
addendum Perjanjian, 

yang memuat: 

a. pengaturan 

kesepakatan Para 

Pihak tentang 

jangka waktu 
Perjanjian Kerja 

Sama yang 

disesuaikan dengan 

jangka waktu 

pinjaman Dana 
Modernisasi 

Kandang dan/atau 

lunasnya hutang 

Plasma; 
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lunasnya hutang 

Plasma; 

 b. Klausula dalam hal 
plasma ingin melunasi 

hutangnya lebih awal 

dari yang 

diperjanjikan; (sudah 

di Draft Perjanjian SP 1 

Pasal 3.8.a) 

    

 c. Hak Plasma untuk 

menentukan 

kelangsungan usaha 

peternakannya, setelah 

lunasnya hutang Dana 

Modernisasi Kandang. 
Apabila para pihak 

bersepakat untuk 

melanjutkan Kerja 

Sama kembali, maka 

para pihak dapat 
bernegosiasi kembali 

untuk bekerja sama 

dengan 

memperhatikan 

prinsip-prinsip 

kemitraan yaitu saling 
memerlukan, saling 

mempercayai, saling 

menguntungkan dan 

saling memperkuat. 

    

 Terkait hal sebagaimana 

disebutkan dalam angka 1 
tersebut diatas, PT STS 

wajib menyampaikan bukti 

dokumen terkait Perubahan 
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Perjanjian tersebut yang 

telah disepakati para pihak 

      

2. Terkait Pelaksanaan Kemitraan    

 a. STS wajib menyampaikan 
pemaparan laporan kepada 

Plasma secara berkala 

yang berisi penjelasan 

terkait: 

- resiko pembiayaan 

- pembebanan hutang 

dan juga bunganya 

- skema hutang Plasma 

- mekanisme 

pemotongan 

- laporan pembayaran 
hutang Plasma, bukti 

terima pembayaran 

cicilan serta laporan 

sisa hutang Plasma 

- laporan keuangan 
terkait hutang 

modernisasi kandang 

dan pembiayaan 

sapronak 

terkait hal tersebut PT 

STS wajib menyampaikan 
bukti pelaksanaan 

penyampaian pemaparan 

tersebut diatas, berupa 

dokumen tanda terima 

Guna keterbukaan informasi 
dan memenuhi prinsip saling 

mempercayai diatara Para 

Pihak, maka PT STS wajib 

menyampaikan pemaparan 

laporan kepada Plasma 
secara berkala yang berisi 

penjelasan terkait resiko 

pembiayaan, pembebanan 

hutang  dan juga bunganya, 

skema hutang Plasma, 

mekanisme pemotongan, 
laporan pembayaran hutang 

Plasma, bukti terima 

pembayaran cicilan serta 

laporan sisa hutang Plasma, 

laporan keuangan terkait 
hutang modernisasi kandang 

dan pembiayaan sapronak. 

Terkait hal tersebut PT STS 

wajib menyampaikan bukti 

pelaksanaan pemaparan 

tersebut diatas, berupa 
dokumen tanda terima 

pembayaran cicilan yang 

sudah ditanda tangani ole 

Plasma serta bukti berupa 

dokumentasi/foto, notulen 
penyampaian dan 

pemaparan laporan yang 

telah ditandatangani oleh 

Guna keterbukaan informasi 
dan memenuhi prinsip saling 

mempercayai diatara Para 

Pihak, maka PT STS wajib 

menyampaikan pemaparan 

laporan kepada Plasma 
secara berkala yang berisi 

penjelasan terkait resiko 

pembiayaan, pembebanan 

hutang  dan juga bunganya, 

skema hutang Plasma, 

mekanisme pemotongan, 
laporan pembayaran hutang 

Plasma, bukti terima 

pembayaran cicilan serta 

laporan sisa hutang Plasma, 

laporan keuangan terkait 
hutang modernisasi kandang 

dan pembiayaan sapronak. 

Terkait hal tersebut PT STS 

wajib menyampaikan bukti 

pelaksanaan pemaparan 

tersebut diatas, berupa 
dokumen tanda terima 

pembayaran cicilan yang 

sudah ditanda tangani ole 

Plasma serta bukti berupa 

dokumentasi/foto, notulen 
penyampaian dan 

pemaparan laporan yang 

telah ditandatangani oleh 

Guna keterbukaan informasi 
dan memenuhi prinsip saling 

mempercayai diatara Para 

Pihak, maka PT STS wajib 

menyampaikan pemaparan 

laporan kepada Plasma 
secara berkala yang berisi 

penjelasan terkait resiko 

pembiayaan, pembebanan 

hutang  dan juga bunganya, 

skema hutang Plasma, 

mekanisme pemotongan, 
laporan pembayaran hutang 

Plasma, bukti terima 

pembayaran cicilan serta 

laporan sisa hutang Plasma, 

laporan keuangan terkait 
hutang modernisasi kandang 

dan pembiayaan sapronak. 

Terkait hal tersebut PT STS 

wajib menyampaikan bukti 

pelaksanaan pemaparan 

tersebut diatas, berupa 
dokumen tanda terima 

pembayaran cicilan yang 

sudah ditanda tangani ole 

Plasma serta bukti berupa 

dokumentasi/foto, notulen 
penyampaian dan 

pemaparan laporan yang 

telah ditandatangani oleh 
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pembayaran cicilan yang 

sudah ditanda tangani 
oleh Plasma serta bukti 

berupa dokumentasi/foto, 

notulen penyampaian dan 

pemaparan laporan yang 

telah ditandatangani oleh 
Para Pihak yang 

menjalankan Perjanjian 

Kerja Sama kemitraan 

dengan PT STS. 

Para Pihak yang 

menjalankan Perjanjian 
Kerja Sama kemitraan 

dengan PT STS setelah 

diterimanya Peringatan 

Tertulis II. 

 

Para Pihak yang 

menjalankan Perjanjian 
Kerja Sama kemitraan 

dengan PT STS. 

 

 

Para Pihak yang 

menjalankan Perjanjian 
Kerja Sama kemitraan 

dengan PT STS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 22 Maret 2022, 

Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan 

Pendahuluan Kemitraan dan Laporan Pelaksanaan Peringatan sebagai 

berikut (vide bukti B2 dan T73): -----------------------------------------------  

2.1. Bahwa PT Sinar Ternak Sejahtera, selaku Terlapor dalam 

perkara a quo, perlu menyampaikan dan menegaskan hal-hal 

berikut: ------------------------------------------------------------------  

2.1.1. Bahwa tanggapan ini disampaikan berdasarkan 

ketentuan Pasal 48 Ayat (3) Peraturan Komisi Nomor 

4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan dan 

Penanganan Perkara Kemitraan (“Perkom Nomor 4 

Tahun 2019”), yang menyatakan: ----------------------  

“Terlapor berhak memberikan tanggapan atas 

dokumen yang disampaikan Investigator 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 

mengajukan bukti”. ---------------------------------------  

2.1.2. Bahwa tanggapan ini merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Tanggapan Laporan Dugaan 

Pelanggaran tertanggal 17 November 2020, dan 

Laporan Pelaksanaan Peringatan I, Laporan 

Pelaksanaan Peringatan II dan Laporan Pelaksanaan 

Peringatan III; dan ----------------------------------------  

2.1.3. Bahwa PT Sinar Ternak Sejahtera selaku Terlapor 

menolak secara tegas dalil-dalil, dugaan-dugaan, 

asumsi-asumsi, pendapat-pendapat dan/ataupun 

simpulan-simpulan yang dikemukakan dalam 

Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan 

dan Laporan Pelaksanaan Peringatan (LHPPK-LPP) 

Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 tentang Dugaan 

Pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2008 terkait Pelaksanaan 

Kemitraan Pola Inti Plasma di Sektor Peternakan 

Ayam terkait Pengembangan dan Modernisasi 

Kandang oleh PT Sinar Ternak Sejahtera, tertanggal 

7 Maret 2022, kecuali yang secara eksplisit dan tegas 

diakui oleh Terlapor dalam Tanggapan ini. -----------  

2.2. Tentang Identitas Terlapor --------------------------------------------  
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2.2.1. Bahwa dalam LHPPK-LPP dinyatakan bahwa 

Terlapor adalah PT Sinar Ternak Sejahtera (PT STS), 

yang merupakan badan usaha berbadan hukum, 

berkedudukan di Kota Bandar Lampung, yang 

didirikan berdasarkan akta pendirian yang dimuat 

dalam Akta Nomor 4 Tanggal 13 Desember 2006, 

dibuat di hadapan Iksan, S.H., Notaris di Bekasi. 

Perubahan terakhir terhadap akta tersebut dimuat 

dalam Akta Nomor 22 tertanggal 31 Juli 2008, dibuat 

di hadapan Iksan, S.H., Notaris di Bekasi. -----------   

2.2.2. Bahwa tidak akurat dan keliru sehingga harus 

dinyatakan bahwa Tim Investigator telah salah 

sasaran dan salah pihak sehingga LHPPK-LPP harus 

dinyatakan ditolak atas alasan error in persona. ------- 

2.2.3. Bahwa perubahan terakhir akta pendirian PT Sinar 

Ternak Sejahtera adalah Akta Pernyataan 

Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Sinar 

Ternak Sejahtera Nomor 02 Tanggal 01 Desember 

2020, dibuat di hadapan Iksan, S.H., Notaris di Kota 

Bekasi (Bukti T75). ----------------------------------------  

2.3. Tentang Objek Pemeriksaan ------------------------------------------  

2.3.1. Bahwa Objek Pemeriksaan dalam perkara a quo 

sebagaimana dilaporkan oleh Tim Investigator dalam 

LHPPK-LPP adalah: “pelaksanaan kemitraan yang 

dilakukan oleh PT STS, dalam perjanjian kerja sama 

yang didalamnya mengatur tentang program 

pembangunan dan modernisasi kandang”. -----------  

2.3.2. Bahwa uraian mengenai objek pemeriksaan tidak 

jelas (obscuur libel) dan menimbulkan kebingungan 

mengenai ruang lingkup perkara a quo, karena objek 

pemeriksaan berbeda dengan dugaan pelanggaran. 

Atas ketidakjelasan objek pemeriksaan, LHPPK-LPP 

harus dinyatakan ditolak; -------------------------------   

2.4. Tentang Dugaan Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang -----  

Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 35 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
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Mikro, Kecil, dan Menengah (“UU 20 Tahun 2008”). Adapun 

ketentuannya menyatakan: ------------------------------------------  

“Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha 

Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya 

dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26”. -------------------------------------------  

Sedangkan Pasal 26 UU Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, menyatakan: -----------------------------------  

“Kemitraan dilaksanakan dengan pola:  ------------------------------------ 

a. Inti-plasma; ------------------------------------------------------------------------- 

b. Subkontrak; ------------------------------------------------------------------------ 

c. Waralaba; --------------------------------------------------------------------------- 

d. Perdagangan umum; ----------------------------------------------------------- 

e. Distribusi dan keagenan; ----------------------------------------------------- 

f. Rantai pasok; dan --------------------------------------------------------------- 

g. Bentuk-bentuk kemitraan lain. --------------------------------------------- 

2.5. Tentang Substansi Perjanjian ----------------------------------------  

Bahwa Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Ras 

Pedaging antara Terlapor dan Pelaku Usaha Peternakan telah 

dibuat dengan mempertimbangkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di bidang kemitraan usaha, yang 

meliputi: -----------------------------------------------------------------  

2.5.1. Pasal 34 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008, yang 

menyatakan: “Perjanjian kemitraan dituangkan 

dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya 

mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban 

masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka 

waktu, dan penyelesaian perselisihan”. ---------------  

2.5.2. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 

yang menyatakan: -----------------------------------------  

“untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 

empat syarat: 

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya; ----------  

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; ---  

c. Suatu hal tertentu; -----------------------------------  

d. Suatu sebab yang halal”. ----------------------------  
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2.5.3. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, yang menyatakan “semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya”. -----------------------  

2.5.4. Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (PP Nomor 7 Tahun 2021) yang 

menyatakan: -----------------------------------------------  

1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dituangkan 

dalam perjanjian kemitraan. -----------------------  

2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam 

Bahasa Indonesia. ------------------------------------  

3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang 

atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing. -----  

4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) memuat paling sedikit. --------------  

a. Identitas para pihak -----------------------------  

b. Kegiatan usaha -----------------------------------  

c. Hak dan kewajiban para pihak ----------------  

d. Bentuk pengembangan--------------------------  

e. Jangka waktu kemitraan -----------------------  

f. Jangka waktu dan mekanisme pembayaran 

g. Penyelesaian perselisihan. ----------------------  

2.5.5. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 

tentang Kemitraan Usaha Peternakan, yang 

menyatakan: -----------------------------------------------  

1) Perjanjian kemitraan dilakukan dalam bentuk 

perjanjian tertulis. ------------------------------------  

2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), paling kurang memuat: -------------------  
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a. Jenis ternak, jenis produk hewan dan/atau 

jenis sarana produksi yang dikerjasamakan. 

b. Hak dan kewajiban. -----------------------------  

c. Penetapan standar mutu.-----------------------  

d. Harga pasar. --------------------------------------  

e. Jaminan pemasaran. ----------------------------  

f. Pembagian keuntungan dan resiko usaha. --  

g. Permodalan dan/atau pembiayaan. ----------   

h. Mekanisme pembayaran. -----------------------  

i. Jangka waktu; dan ------------------------------  

j. Penyelesaian perselisihan. ----------------------  

2.5.6. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Nomor: 

8634/KPTS/HK.160/F/08/2019 tentang Petunjuk 

Teknis Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan 

Usaha Peternakan, Lampiran Bab II, Bagian C huruf 

f yang menyatakan: ---------------------------------------  

1) Jenis ternak, jenis produk hewan: Menjelaskan 

jenis Ternak dan jenis produk hewan yang 

dimitrakan. --------------------------------------------  

2) Jenis sarana produksi yang dikerjasamakan: 

Sarana yang dikerjasamakan dapat berupa 

lahan, kandang, peralatan kandang, alat dan 

mesin pengolahan Pakan, alat dan mesin panen, 

alat dan mesin pasca panen, alat dan mesin 

pengolahan, sarana distribusi dan pemasaran. -  

3) Penetapan standar mutu: Standar mutu untuk 

input produksi (bibit, Pakan, obat-obatan, 

vaksin), sarana produksi, dan hasil produksi 

(Temak atau produk hewan) disepakati secara 

bersama dan dicantumkan/dituliskan secara 

jelas dalam perjanjian. Penetapan standar mutu 

dapat mengacu pada standar yarg telah 

ditetapkan, misalnya Standar Nasional 

Indonesia (SNI) dan Persyaratan Teknis Minimal 

(PlM), atau standar daerah. -------------------------  
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4) Penetapan harga: Harga dapat ditetapkan 

berdasarkan harga kontrak atau harga pasar. 

Harga kontrak ditentukan berdasarkan 

kesepakatan dengan memperhitungkan harga 

pokok produksi (termasuk komponen tenaga 

kerja keluarga, penelusuran kandang, biaya 

operasional) dan keuntungan yang wajar serta 

berdasarkan standar mutu/kualitas produk. ---  

5) Jaminan pemasaran: Mengatur kesanggupan 

dari pihak Perusahaan Petemakan/ Perusahaan 

di Bidang Lain dalam membeli hasil usaha atau 

produk yang dihasilkan Petemak dalam kerja 

Sama Kemitraan. -------------------------------------  

6) Pembagian keuntungan dan resiko usaha: ------  

a. Mengatur pembagian keuntungan antara 

pelaku Kemitraan yang melakukan 

perjanjian yang disesuaikan dengan 

kontribusi dan peran dari masing-masing 

pihak. ----------------------------------------------  

b. Mengatur pembagian risiko usaha yang 

dituangkan secara jelas dalam perjanjian 

sesuai dengan kontribusi dan peran masing-

masing pelaku Kemitraan. ----------------------  

c. Mengatur pembebanan biaya apabila teiadi 

perpanjangan waktu panen yang 

mengakibatkan penambahan biaya antara 

Iain pakan, air, listrik, dan tenaga kerja. ----  

7) Permodalan dan/atau pembiayaan: Mengatur 

sumber dan besar pembiayaan atau permodalan 

dalam pelaksanaan Kemitraan. --------------------  

8) Mekanisme pembayaran: Mengatur mekanisme 

pembayaran dilakukan sesuai dengan 

kesepakatan para pihak dan memperhatikan 

tidak adanya salah satu pihak yang dirugikan. -  

9) Hak dan kewajiban para pihak: Mengatur hak 

dan kewajiban para pihak, mempertimbangkan 

peran dan kontribusi masing-masing pihak. ----  



 

-99- 
 

SALINAN 

10) Masa berlaku perjanjian: Masa berlaku 

perjanjian dibuat sesuai dengan kesepakatan 

para pihak. --------------------------------------------  

11) Sanksi terhadap pelanggaran: Sanksi terhadap 

pelanggaran disepakati antara masing-masing 

pihak. ---------------------------------------------------  

12) Penyelesaian sengketa: Penyelesaian sengketa 

diutamakan melalui musyawarah dan mufakat, 

jika tidak ada penyelesaian, diselesaikan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. -  

2.6. Tentang Substansi Perjanjian bahwa mengenai poin-poin 

peringatan yang dinilai oleh Tim Investigator belum 

dilaksanakan oleh Terlapor, Terlapor telah menyiapkan 

rancangan/draft addendum perjanjian, dengan judul “Kerja 

Sama Usaha Budidaya Ayam Yang Diperbaharui” (vide bukti 

T77), yang memuat usulan perubahan klausul mengenai: -----  

2.6.1. Hak prioritas membeli kandang dan lahan 

peternakan ------------------------------------------------------  

Klausul hak prioritas Terlapor untuk membeli 

kandang dan lahan peternakan diubah menjadi 

sebagai berikut: -------------------------------------------  

Pasal 4.10 

“Pelaku Usaha Peternakan sepakat dan berjanji 

bahwa selama Jangka Waktu Kerja Sama, meskipun 

kewajiban pengembalian Dana Modernisasi Kandang 

sudah diselesaikan oleh Pelaku Usaha Peternakan, 

STS memiliki hak prioritas untuk membeli Kandang, 

termasuk tanah atau lahan peternakan tempat 

berdirinya Kandang, apabila Pelaku Usaha 

Peternakan bermaksud untuk menjual atau dengan 

cara lain mengalihkan kepemilikan atas Kandang 

dan/atau tanah/lahan peternakannya. Dalam hal 

ini, STS dan Pelaku Usaha Peternakan bersepakat, 

untuk pada waktunya nanti apabila kondisi-kondisi 

terpenuhi, bahwa harga tanah dan bangunan 

Kandang adalah sesuai dengan kesepakatan Para 

Pihak”. --------------------------------------------------------------------- 
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2.6.1.1. Bahwa perlu Terlapor jelaskan, dalam 

usulan perubahan tersebut, seperti juga 

dalam perjanjian kerja sama usaha 

budidaya ayam ras pedaging yang selama 

ini berlaku, hak prioritas Terlapor untuk 

membeli Kandang dan tanah/lahan 

peternakan merupakan hak yang 

bersyarat (conditional), dalam arti hak 

yang keberlakuan atau penggunaannya 

digantungkan pada suatu kondisi, yang 

dalam hal ini adalah maksud, niat atau 

kemauan Pelaku Usaha Peternakan 

untuk menjual kandang dan lahan 

peternakannya. Tanpa maksud, niat atau 

kemauan Pelaku Usaha Peternakan, 

tidak akan ada jual beli tanah dan 

bangunan kandang dimaksud. ------------  

2.6.1.2. Bahwa dalam usulan perubahan 

tersebut, secara tegas dinyatakan 

‘apabila Pelaku Usaha Peternakan 

bermaksud untuk menjual atau dengan 

cara lain mengalihkan kepemilikan atas 

Kandang dan/atau tanah, harga tanah 

dan bangunan Kandang adalah sesuai 

dengan kesepakatan Para Pihak’, in casu 

kesepakatan Pelaku Usaha Peternakan 

sebagai penjual dan Terlapor sebagai 

pembeli. Harga kesepakatan tersebut 

tidak lain adalah harga pasar. ------------  

2.6.1.3. Bahwa fakta telah membuktikan bahwa 

selama kerja sama usaha budidaya ayam 

berdasarkan perjanjian kerja sama usaha 

budidaya yang berlaku, kandang dan 

lahan peternakan tidak pernah 

ditransaksikan dengan harga yang sama 

dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), 

sekalipun transaksi dengan harga senilai 
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NJOP sah, dan NJOP merupakan nilai 

resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah.  

2.6.1.4. Bahwa menafsirkan klausul hak prioritas 

pembelian tanah dan bangunan kandang 

sebagai indikasi perbuatan “menguasai” 

adalah tindakan di luar konteks dan 

mengandung penalaran yang keliru, serta 

sangat subjektif dan tidak dapat 

dipertanggungjawabkan, karena berapa 

pun nilai transaksi, sejauh nilai itu sah 

dan disepakati, maka tidak ada 

penguasaan dari satu pihak kepada 

pihak lainnya. --------------------------------  

2.6.2. Harga Sewa Menyewa Kandang. ----------------------  

Bahwa dalam rancangan/draft addendum 

perjanjian, dengan judul “Kerja Sama Usaha 

Budidaya Ayam Yang Diperbaharui”, Terlapor 

mengajukan usulan perubahan ketentuan mengenai 

sewa-menyewa kandang, dalam hal kerja sama 

usaha dengan pola kemitraan inti-plasma diakhiri 

atau diubah, menjadi sebagai berikut: ----------------  

Pasal 4.11 

“Dalam hal karena suatu alasan, termasuk tetapi 

tidak terbatas pada alasan-alasan yang dinyatakan 

dalam Pasal 13.3 Perjanjian ini, hubungan kerja 

sama berdasarkan Perjanjian ini diakhiri atau diubah 

pola kerja samanya sebelum Jangka Waktu Kerja 

Sama berakhir, Pelaku Usaha Peternakan wajib 

secara serentak dan sekaligus melunasi seluruh 

utang Dana Modernisasi Kandang yang terutang 

kepada Terlapor dalam tempo 14 (empat belas) hari 

kalender. Apabila Pelaku Usaha Peternakan lalai 

mengembalikan seluruh utang Dana Modernisasi 

Kandang sesuai ketentuan pasal ini, maka Pelaku 

Usaha Wajib membayar denda keterlambatan 

sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per setiap 

hari keterlambatan”. ------------------------------------------------ 
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2.6.2.1. Bahwa dalam usul perubahan klausul 

tentang sewa-menyewa kandang tersebut 

di atas, tidak ada opsi sewa-menyewa 

kandang yang disediakan untuk 

disepakati, sehingga dengan sendirinya 

tidak ada sewa-menyewa kandang yang 

terjadi. -----------------------------------------  

2.6.2.2. Bahwa dengan demikian, pelunasan atau 

pengembalian seluruh utang Pelaku 

Usaha Peternakan kepada Terlapor 

mengakhiri kerja sama usaha budidaya 

antara para pihak. ---------------------------  

2.6.3. Spesifikasi Sapronak. -------------------------------------  

Bahwa dalam rancangan/draft addendum 

perjanjian, dengan judul “Kerja Sama Usaha 

Budidaya Ayam Yang Diperbaharui”, Terlapor 

mengajukan usulan perubahan klausul mengenai 

spesifikasi sarana produksi peternakan (Sapronak) 

menjadi sebagai berikut: ---------------------------------  

Pasal 5.4 

“Spesifikasi kualitas Sapronak yang dipasok 

berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal ini adalah 

sebagai berikut: -------------------------------------------   

Pakan: Sesuai nomor pendaftaran pakan yang 

diterbitkan oleh Kementerian Pertanian RI dalam 

rangka sertifikast mutu dan keamanan pakan)  -----  

DOC: sesuai ketentuan-ketentuan SNI.  --------------  

Vaksin: Sesuai nomor pendaftaran obat hewan yang 

diterbitkan oleh Kementerian Pertanian RI. ----------  

Obat-obatan: Sesuai nomor pendaftaran obat hewan 

yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian RI. ---  

2.6.3.1. Bahwa spesifikasi tersebut merupakan 

spesifikasi khusus resmi yang berlaku 

bagi masing-masing Sapronak tersebut di 

atas. --------------------------------------------  

2.6.3.2. Bahwa standar mutu pakan ditentukan 

berdasarkan persyaratan yang 
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ditetapkan oleh Kementerian Pertanian RI 

dalam rangka mendapatkan nomor 

pendaftaran pakan atau sertifikasi mutu 

dan keamanan pakan, yang merupakan 

prasyarat pengedaran pakan. -------------  

2.6.3.3. Bahwa standar mutu DOC ditentukan 

berdasarkan persyaratan yang 

ditetapkan dalam SNI. ----------------------  

2.6.3.4. Bahwa standar mutu vaksin dan obat-

obatan hewan ditetapkan berdasarkan 

syarat-syarat pendaftaran obat hewan 

yang ditetapkan, yang merupakan 

persyaratan bagi pengedaran vaksin dan 

obat-obatan hewan. -------------------------  

2.6.3.5. Bahwa petunjuk teknis Direktur Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kementerian Pertanian RI dalam 

Keputusan Direktur Jenderal Peternakan 

dan Kesehatan Hewan Nomor: 

8634/KPTS/HK.160/F/08/2019 tentang 

Petunjuk Teknis Pembinaan dan 

Pengawasan Kemitraan Usaha 

Peternakan menyatakan: -------------------  

“Penetapan standar mutu dapat mengacu 

pada standar yarg telah ditetapkan, 

misalnya Standar Nasional Indonesia 

(SNI) dan Persyaratan Teknis Minimal 

(PlM), atau standar daerah”. -------------------- 

2.6.4. Jangka Waktu Kerja Sama. ------------------------------  

Bahwa dalam rancangan/draft addendum 

perjanjian, dengan judul “Kerja Sama Usaha 

Budidaya Ayam Yang Diperbaharui” tersebut, 

Terlapor mengajukan usulan perubahan klausul 

mengenai jangka waktu kerja sama menjadi sebagai 

berikut: -----------------------------------------------------  
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Pasal 13.1 

“Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani 

oleh Para Pihak dan terus berlaku selama sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) tahun”. -------------------------------- 

2.6.4.1. Bahwa meskipun dari semua peraturan 

perundangan-undangan yang menjadi 

dasar hukum rujukan perjanjian 

kemitraan, tidak ditemukan larangan 

untuk menyepakati jangka waktu kerja 

sama kemitraan selama 20 (dua puluh) 

tahun, Terlapor mengajukan usulan 

perubahan jangka waktu kerja sama 

menjadi 10 (sepuluh). -----------------------  

2.6.4.2. Bahwa jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 

dinilai dapat diterima (acceptable) sebagai 

win-win solution untuk mempertemukan 

perbedaan kepentingan antara Terlapor 

dan Pelaku Usaha Peternakan. ------------  

2.6.5. Hak Plasma untuk Mennetukan Kelangsungan 

usaha. -------------------------------------------------------  

Dalam rancangan/draft addendum perjanjian, 

dengan judul “Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam 

Yang Diperbaharui” tersebut, Pelaku Usaha 

Peternakan dan Terlapor sama-sama terikat pada 

Jangka Waktu Kerja Sama 10 (sepuluh) tahun 

sebagaimana dituangkan dalam Pasal 13.1. Setelah 

jangka waktu tersebut, Para Pihak dapat bersepakat 

untuk melanjutkan kerja sama. Dalam hal 

demikian, perjanjian kerja sama berlaku otomatis 

untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berikutnya 

mutatis mutandis. Hal ini terbukti dalam rancangan 

Pasal 13.2 yang berbunyi: -------------------------------  

Pasal 13.2. -------------------------------------------------  

Apabila setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 

tersebut STS dan Pelaku Usaha Peternakan 

bersepakat untuk meneruskan kerja sama 

berdasarkan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini 
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dianggap diperpanjang secara otomatis selama 10 

(sepuluh) tahun, mutatis mutandis (dengan 

penyesuaian-penyesuaian) dengan tidak 

mengurangi hak STS sebagaimana diuraikan dalam 

Pasal 13.3 Perjanjian ini. --------------------------------  

Pasal 13.3. -------------------------------------------------  

STS sewaktu-waktu dapat mengakhiri kerja sama 

usaha budidaya atau mengubah pola kerja sama 

usaha budidaya Ayam dengan Pelaku Usaha 

Peternakan atas pertimbangan STS sendiri, antara 

lain karena: ------------------------------------------------  

a. Pelaku usaha Peternakan tidak mematuhi 

ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini. -----  

b. Pelaku usaha Peternakan tidak menjalankan 

tata cara budidaya yang ditetapkan sehingga 

menyebabkan kerugian terus-menerus selama 

3 (tiga) periode pemeliharaan berturut-turut. --  

c. Pelaku Usaha Peternakan mengalihkan 

kewajibannya kepada pihak ketiga tanpa 

persetujuan tertulis STS. --------------------------  

d. Pelaku Usaha Peternakan melakukan tindakan 

pidana atau tindakan lain yang melawan 

hukum. -----------------------------------------------  

e. Pelaku Usaha Peternakan pailit atau 

kehilangan hak keperdataannya.-----------------  

f. Pelaku Usaha Peternakan melakukan 

kecurangan, atau -----------------------------------  

g. Pelaku Usaha Peternakan melakukan tindakan-

tindakan yang merugikan STS. -------------------  

2.6.5.1. Bahwa ketentuan Pasal 13.2 tersebut 

mengatur hak plasma untuk 

menentukan kelangsungan usahanya. 

Adalah suatu hal yang sudah 

seharusnya, apabila para pihak dalam 

perjanjian menghormati jangka waktu 

yang disepakati dalam perjanjian ---------  
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2.6.5.2. Bahwa mengaitkan hak untuk 

menentukan kelangsungan usaha 

dengan pengembalian Dana Modernisasi 

Kandang adalah hal yang tidak relevan 

karena dasar kerja sama usaha budidaya 

bukanlah perjanjian pinjam-meminjam 

atau utang-piutang, melainkan 

perjanjian kerja sama usaha budidaya. -  

2.6.5.3. Bahwa dalam hal ini, Tim Investigator 

seharusnya dapat membandingkan 

dengan perjanjian kerja sama usaha 

budidaya atau perjanjian kemitraan 

usaha lainnya yang tidak menyediakan 

fasilitas pinjaman, yang tentunya 

memiliki jangka waktu kerja sama yang 

harus dihormati sebagai undang-undang 

bagi pihak-pihak yang membuatnya. ----  

2.6.5.4. Bahwa mengaitkan jangka waktu kerja 

sama usaha budidaya dengan jangka 

waktu pengembalian pinjaman juga 

merupakan tuntutan yang mengandung 

inkonsistensi serta tidak berdasarkan 

hukum (legally groundless), karena di 

satu sisi ada tuntutan pemisahan 

perjanjian kerja sama usaha budidaya 

dari perjanjian pinjam-meminjam/utang-

piutang, namun di sisi lain ada tuntutan 

untuk mengaitkan jangka waktu kerja 

sama usaha budidaya dengan jangka 

waktu pelunasan pinjaman/utang. ------  

2.6.5.5. Bahwa kepastian berusaha bagi pelaku 

usaha, yang nota bene, berpegang pada 

hukum yang berlaku, mohon Majelis 

Komisi mempertimbangkan hal ini untuk 

mencegah subjektivitas yang tidak 

berdasar dan inkonsitensi dalam 

tuntutan penerapan hukum. --------------  
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2.6.6. Kewajiban Penyampaian Pemaparan Laporan kepada 

Plasma. -----------------------------------------------------  

Bahwa tuntutan tim Investigaor untuk 

menyampaikan bukti dokumen perubahan 

perjanjian yang telah disepakati para pihak gagal 

mempertimbangkan aspek-aspek teknis operasional 

pembuatan perjanjian. -----------------------------------  

2.6.6.1. Bahwa sampai saat ini, klausul-klausul 

perjanjian kerja sama usaha budidaya 

belum final and binding dalam proses 

perkara a quo, sehingga belum ada 

kejelasan mengenai pengaturan seperti 

apa yang sah menurut hukum. -----------  

2.6.6.2. Bahwa sampai saat ini dan selanjutnya, 

terhadap perjanjian kerja sama usaha 

budidaya masih akan dilakukan 

perubahan untuk disesuaikan dengan 

ketentuan-ketentuan yang sah, yang 

kemudian akan diikuti dengan 

penandatanganan oleh para pihak. ------  

2.6.6.3. Bahwa tahapan-tahapan tersebut harus 

diikuti oleh para pihak, terutama 

Terlapor yang nota bene berperan sebagai 

inti, sehingga terhindar dari inefisiensi 

dalam proses penandatanganan 

perjanjian kerja sama usaha budidaya, 

mengingat jumlah pihak Pelaku Usaha 

Peternakan yang relatif banyak.  ----------  

2.6.6.4. Bahwa menandatangani perjanjian kerja 

sama usaha budidaya dengan klausul-

klausul yang belum final berpotensi 

menimbulkan pengulangan pekerjaan 

yang sama beberapa kali.   -----------------  

2.6.6.5. Bahwa itulah sebabnya, Terlapor belum 

dapat menyampaikan addendum 

perjanjian yang telah ditandatangani oleh 

para pihak. -----------------------------------  
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2.7. Tentang Pelaksanaan Kemitraan. -----------------------------------  

2.7.1. Bahwa pemaparan laporan kepada Pelaku Usaha 

Peternakan/plasma telah dilakukan oleh Terlapor 

dalam rangka menjelaskan: 

a. Resiko pembiayaan. ----------------------------------  

b. Pembebanan utang dan bunganya. ---------------  

c. Skema utang plasma. --------------------------------  

d. Mekanisme pemotongan. ----------------------------  

e. Laporan pembayaran utang plasma, bukti terima 

pembayaran cicilan serta laporan sisa utang 

plasma. -------------------------------------------------  

f. Laporan keuangan terkait utang medernisasi 

kandang dan pembiayaan Sapronak. -------------  

2.7.2. Bahwa bukti pelaksanaan penyampaian pemaparan, 

berupa dokumen tanda terima pembayaran cicilan 

yang sudah ditandatangani oleh plasma, bukti 

dokumentasi foto, dan notulen penyampaian dan 

pemaparan laporan yang telah ditandatangani oleh 

para pihak telah disampaikan sebagiannya kepada 

KPPU (vide bukti T78). -----------------------------------  

2.8. Tentang Alat Bukti. ----------------------------------------------------  

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil yang sampaikan oleh 

Terlapor dalam perkara a quo, dan guna melengkapi alat bukti, 

Terlapor mencadangkan hak Terlapor berdasarkan ketentuan 

Pasal 48 Ayat (3) juncto Pasal 51 Ayat (1) Perkom Nomor 4 

Tahun 2019, untuk mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dan 2 (dua) 

orang Ahli untuk diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan 

Lanjutan perkara a quo.  Kepada Majelis Komisi, mohon izin 

agar Terlapor dapat menyampaikan identitas dan alamat para 

saksi dan para ahli dalam sidang-sidang pemeriksaan 

selanjutnya setelah mendapat konfirmasi dari saksi atau ahli 

yang bersangkutan. ----------------------------------------------------  

2.9. Tentang Pemenuhan Unsur-unsur Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 

20 Tahun 2008. --------------------------------------------------------  

2.10. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 berbunyi:  

“Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha 

Mikro, Kecil dan/atau Menegah sebagai mitra usahanya dalam 
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pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 36”. ---------------------------------------------------------------------- 

2.10.1. Unsur memiliki dan/atau menguasai Tidak 

terpenuhi.  --------------------------------------------------  

2.10.1.1. Bahwa Terlapor dan Pelaku Usaha 

Peternakan (Plasma) merupakan dua 

entitas usaha yang terpisah dan berbeda, 

masing-masing berdiri sendiri, tidak 

merupakan pelaku usaha-pelaku usaha 

yang terafiliasi atau memiliki hubungan 

memiliki atau dimiliki antara satu dan 

yang lain. -------------------------------------  

2.10.1.2. Bahwa tidak terbukti Terlapor menguasai 

Pelaku Usaha Peternakan/Plasma, dan 

terbukti sebaliknya bahwa kandang dan 

lahan peternakan dimiliki oleh Pelaku 

Usaha Peternakan, dan tercatat sebagai 

harta kekayaan Pelaku Usaha 

Peternakan/Plasma. ------------------------  

2.10.1.3. Bahwa faktanya, kandang dan lahan 

peternakan dikuasai, dalam arti diawasi, 

diduduki, dan digunakan oleh Pelaku 

Usaha Peternakan. Hal ini membuktikan 

bahwa tidak ada penguasaan atas 

kandang dan lahan peternakan oleh 

Terlapor.  --------------------------------------  

2.10.1.4. Bahwa selain itu, apa yang dimaksud 

oleh Tim Investigator dengan “menguasai” 

tidaklah jelas definisinya; sedangkan 

menurut KBBI, “menguasai” berarti: (1) 

berkuasa atas (sesuatu); (2) mengenakan 

kuasa atas; (3) mengurus; (4) menahan; 

mengendalikan; dan (5) mampu sekali 

dalam bidang ilmu. --------------------------  

2.10.1.5. Bahwa oleh karena itu, tidak ada 

sedikitpun indikasi, apalagi fakta, 

mengenai adanya ketentuan yang 
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memberikan kepada Terlapor kekuasaan 

atas tanah dan lahan peternakan serta 

usaha milik Pelaku Usaha Peternakan, 

dan oleh karenanya tidak terbukti adanya 

upaya untuk “menguasai” sebagaimana 

diduga oleh Tim Investigator. --------------  

2.10.1.6. Bahwa dengan demikian, unsur 

“memiliki dan/atau menguasai” harus 

dinyatakan Tidak Terpenuhi. --------------  

2.10.2. Unsur usaha menengah tidak bisa dibuktikan dan 

tidak dapat disimpulkan keterbuktiannya. -----------  

2.10.2.1. Bahwa dalam LHPPK-LPP, Tim 

Investigator tidak melakukan analisis 

mengenai unsur “Usaha Menengah” 

sehingga tidak jelas apakah pelaku usaha 

peternakan yang menjadi mitra Terlapor 

memenuhi unsur “Usaha Menengah” 

sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 

Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan 

UU Nomor 11 Tahun 2020, yang 

mendelegasikan penetapan kriteria 

Usaha Mikro, Kecil, Menengah kepada 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, 

dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (PP Nomor 7 

Tahun 2021). ---------------------------------  

2.10.2.2. Bahwa PP Nomor 7 Tahun 2021 

mengatur, Pasal 35 ayat (3). ---------------  

Pasal 35 ayat (3) -----------------------------  

Kriteria modal usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: -------- 

a. Usaha Mikro memiliki modal usaha 

sampai dengan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. -------------------- 
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b. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; dan ------------- 

c. Usaha menengah memiliki modal 

usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha. --- 

Pasal 35 ayat (5) -----------------------------  

Kriteria hasil penjualan tahunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

terdiri atas: -----------------------------------  

a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan 

tahunan sampai dengan paling 

banyak Rp2.000.000.000,00 (dua 

miliar rupiah). ------------------------------------ 

b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan 

tahunan lebih dari 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp15.000.000.000,00 (lima belas 

miliar rupiah); dan------------------------------ 

c. Usaha dari Rp15.000.000.000,00 

(lima belas miliar rupiah) sampai 

dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 

miliar rupiah). ------------------------------------ 

2.10.2.3. Bahwa ketiadaan analisis mengenai 

pemenuhan unsur “Usaha Menengah” 

telah membuat kesimpulan Tim 

Investigator menjadi kesimpulan yang 

tergesa-gesa, tidak berdasar, dan asumtif 

belaka. -----------------------------------------  
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2.10.2.4. Bahwa ketiadaan analisis mengenai 

pemenuhan unsur “Usaha Menengah” 

telah membuat dugaan pelanggaran 

sangat kabur (obscuur libel) karena tidak 

bisa disimpulkan apakah pelaku usaha 

peternakan yang menjadi mitra Terlapor 

merupakan bagian dari Usaha Besar atau 

memiliki investasi atau bisnis yang lain 

selain yang dikerjasamakan dengan 

Terlapor. --------------------------------------  

2.11. Petitum. ------------------------------------------------------------------  

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di bagian 

terdahulu, mohon Majelis Komisi memutuskan dengan dictum 

Dugaan Pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2008 oleh PT Terlapor, Sinar Ternak Sejahtera, tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan. ------------------------------  

3. Menimbang bahwa pada tanggal 6 dan 15 Juni 2022, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan 

Berkas Perkara baik yang diajukan oleh pihak Investigator maupun 

pihak Terlapor (vide bukti B14. B18). -----------------------------------------  

4. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juni 2022, Majelis Komisi 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyampaian 

Simpulan Tertulis Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak 

Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti B19). ---------------------  

5. Menimbang bahwa Investigator menyampaikan Simpulan Tertulis Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide 

bukti I.5): --------------------------------------------------------------------------  

5.1. Berdasarkan dasar Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 

09/KPPU-K/2020 adalah sebagai berikut -------------------------  

5.1.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha 

Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999); -------------  

5.1.2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU Nomor 20 

Tahun 2008). ---------------------------------------------------  

5.1.3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020). --------------  
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5.1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (PP Nomor 17 Tahun 2013) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan 

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (PP Nomor 7 Tahun 2021). ------------------  

5.1.5. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Cara Pengawasan dan 

Penanganan Perkara Kemitraan (Perkom Nomor 4 

Tahun 2019). ---------------------------------------------------  

5.1.6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Perkara 

Secara Elektronik (Perkom Nomor 1 Tahun 2020).  

5.1.7. Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

Nomor 03/KPPU/Pen/I/2022 tentang Pemeriksaan 

Lanjutan Kemitraan Perkara Nomor 09/KPPU-

K/2020. -----------------------------------------------------  

5.2. Identitas Terlapor.------------------------------------------------------  

5.2.1. Terlapor, PT Sinar Ternak Sejahtera, merupakan 

badan usaha berbadan hukum, berkedudukan di 

Kota Bandar Lampung, yang didirikan berdasarkan 

akta pendirian yang dimuat dalam Akta No. 4 tanggal 

13 Desember 2006 yang dibuat Iksan, SH, Notaris 

Kotamadya Tingkat II Bekasi, yang mana perubahan 

atas seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan 

untuk disesuakan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, telah dibuat oleh 

Notaris Ikhsan, SH, melalui Akta Nomor 22 

Tertanggal 31 Juli 2008, yang telah disetujui oleh 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia RI Nomor AHU-78452.AH.01.02 

Tahun 2008 dan telah diumumkan dalam Tambahan 

Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 16 

Januari 2009 Nomor 5, serta akta Pernyataan 
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Keputusan Rapat tertanggal No. 13 yang dibuat oleh 

Iksan, SH, Notaris di Bekasi pada tanggal 19 

Desember 2019 yang berisi tentang Perubahan 

Anggaran Dasar, Pasal 3 tentang Maksud dan 

Tujuan serta Kegiatan Usaha, dan telah mendapat 

persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM, No. 

AHU-0107432.AH.01.02 Tahun 2019. 

5.2.2. Terlapor adalah merupakan anak usaha dari PT 

Charoen Pokphand Indonesia, Tbk (PT CPI) melalui 

pemilikan tidak langsung dari PT Prospek 

Karyatama, yang berdasarkan laporan tahunan 

tahun 2019 dimiliki sahamnya sebesar 99% oleh PT 

Prospek Karyatama. Bahwa berdasarkan Akta 

tertanggal 15 Agustus 2018 modal dasar Terlapor 

sebesar Rp600.000.000.000,00 dan modal 

ditempatkan sebesar Rp520.227.000.000,00 --------  

5.2.3. Terlapor merupakan badan hukum yang bidang 

usahanya adalah sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 3 akta sebagaimana tersebut di atas yaitu: ---  

a. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah 

menjalankan usaha dalam bidang: ----------------  

1) Pertanian, kehutanan dan perikanan. ------  

2) Industri pengolahan. ---------------------------  

3) Perdagangan besar dan eceran. --------------  

4) Pengakutan dan pergudangan. ---------------  

b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut 

diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan 

usaha: --------------------------------------------------  

1) Budidaya ayam ras pedaging, mencakup 

usaha peternakan yang menyelenggarakan 

budidaya ayam ras utuk menghasilkan 

ayam pedaging dan lainnya. ------------------  

2) Budidaya ayam ras petelur, mencakup 

usaha peternakan yang menyelenggarakan 

budidaya ayam ras untuk menghasilkan 

telur konsumsi dan lainnya. ------------------  
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3) Kegiatan rumah potong dan pengepakan 

daging unggas, mencakup kegiatan 

operasional rumah potong unggas dan 

pengepakan daging unggas, termasuk 

kegiatan pengurusan hasil sampingan, 

seperti pemrosesan sisa atau kotoran 

unggas, pementangan kulit, penyortiran 

bulu dan pembersihan lemak. ----------------  

4) Industri pengolahan dan pengawetan 

produk daging dan daging unggas 

mencakup usaha pengolahan dan 

pengawetan produk daging dan daging 

unggas dengan cara pengalengan, 

pengasapan, penggaraman, pembekuan, 

pemanisan dan sebagainya. Kegiatan 

mencakup produksi daging beku dalam 

bentuk carcase, produksi daging beku yang 

telah dipotong, produksi daging beku dalam 

porsi tersendiri, produksi daging yang 

dikeringkan, daging yang diasinkan atau 

daging yang diasapkan, produksi produk-

produk daging, seperti sosis, salami, 

pudding, “andovillettes”, saveloy, bologna, 

pact, rillet, dan daging ham. Termasuk 

kegiatan pengolahan daging paus di darat 

atau. ----------------------------------------------  

5) Perdagangan besar binatang hidup, 

mencakup perdagangan besar yang 

berhubungan dengan binatang hidup, 

seperti unggas, ternak potong dan ternak 

atau binatang hidup lainnya, termasuk 

perdagangan besar bibit binatang. ----------  

6) Perdagangan besar daging ayam dan daging 

ayam olahan, mencakup perdagangan besar 

daging ayam dan daging ayam olahan, 

termasuk daging ayam yang diawetkan 

(46322). ------------------------------------------  
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7) Perdagangan besar telur dan hasil olahan 

telur mencakup perdagangan besar telur 

dan hasil olahan telur (46325). --------------  

8) Perdagangan eceran hasil peternakan, 

mecakup perdagangan eceran khusus hasil 

peternakan di dalam bangunan seperti susu 

dan telur, termasuk pula daging ternak dan 

unggas. -------------------------------------------  

9) Perdagangan eceran hewan ternak, 

mencakup usaha perdagangan eceran 

hewan ternak seperti sapi, kambing dan 

unggas. -------------------------------------------  

10) Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar 

komiditi hasil peternakan, mencakup usaha 

perdagangan eceran hasil peternaka yang 

dilakukan di pinggir jalan umum (kaki 

lima), serambi muka (emper), toko atau 

tempat tetap dipasar yang dapat dipindah-

pindah atau didorong (los pasar), seperti 

susu dan telur, daging ternak dan ungags.  

11) Aktivitas cold storage yang mencakup usaha 

penyimpanan barang yang memerlukan 

pendinginan dalam jangka waktu 

pengawetan tertentu atas dasar balas jasa 

(fee) atau kontrak, sebelum barang tersebut 

dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga 

dikelompok ini Gudang pembekuan cepat 

(blast freezing). ----------------------------------  

5.2.4. Terlapor merupakan perusahaan Inti dalam suatu 

hubungan kemitraan inti plasma. ----------------------  

5.2.5. Total aset Terlapor pada tahun 2020 berdasarkan 

Laporan Keuangan Tahun 2020 adalah sebesar 

Rp949.108.530.414,00 (sembilan ratus empat puluh 

sembilan milyar seratus delapan juta lima ratus tiga 

puluh ribu empat ratus empat belas rupiah). --------  

5.2.6. Penjualan Bersih Terlapor pada tahun 2020 

berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2020 adalah 
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sebesar Rp2.796.261.868.704,00 (dua triliun tujuh 

ratus sembilan puluh enam milyar dua ratus enam 

puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan 

ribu tujuh ratus empat rupiah) (vide bukti C11, BAP 

Terlapor, T13. T47, Laporan Keuangan Konsolidasi 

Tanggal 31 Desember 2021). ----------------------------  

5.3. Objek Pemeriksaan dan Dugaan Pelanggaran. --------------------  

5.3.1. Objek dalam pemeriksaan ini adalah Pelaksanaan 

Kemitraan yang dilakukan oleh Terlapor, dalam 

Perjanjian Kerja Sama yang didalamnya mengatur 

tentang program pembangunan dan modernisasi 

kandang. ----------------------------------------------------  

5.3.2. Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan 

Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 

menyatakan: -----------------------------------------------  

“Usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai 

usaha mikro, kecil dan/atau menengah sebagai mitra 

usahanya dalam pelaksanaan hubungan 

kemitraan…”. ----------------------------------------------------------- 

5.4. Hubungan Kerja Sama dan Pola Kemitraan. ----------------------  

5.4.1. Bahwa Terlapor membuat kesepakatan dengan 

peternak sebagai plasma untuk melakukan kerja 

sama usaha budidaya ayam sebagaimana tertuang 

diantaranya dalam: ---------------------------------------  

a. Amandemen Perjanjian Kerja Sama Nomor 

014/IDM1/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 

(Perjanjian 2017) dan; -------------------------------  

b. Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam 

Nomor 01/STS 1/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 

(Perjanjian 2018). ------------------------------------  

5.4.2. Bahwa para pihak bersepakat dan saling 

mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama 

usaha budidaya ayam untuk jangka waktu 

sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun terhitung 

sejak masuknya anak ayam umur sehari (Day Old 

Chick/DOC) pertama ke kandang (selanjutnya 

disebut “jangka waktu Kerjasama”) menurut syarat-
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syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 

perjanjian. --------------------------------------------------  

5.4.3. Bahwa dalam perjanjian yang masih melibatkan 3 

Pihak, PT CPI, Inti/cucu usaha dari PT CPI, dan 

Plasma menyebutkan bahwa para pihak dengan ini 

bersepakat dan saling mengikatkan diri untuk 

melakukan kerja sama Kemitraan selama sekurang-

kurangnya 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 

masuknya anak ayam (DOC) pertama ke kandang 

(selanjutnya disebut “jangka waktu Kerjasama”) 

dalam membangun usaha budidaya/peternakan 

ayam ras pedaging menurut pola Kemitraan Inti 

Plasma antara Inti dan Peternak, dengan PT CPI 

berperan sebagai penyedia dana untuk 

pengembangan dan modernisasi kandang ayam ras 

pedaging milik Peternak. ---------------------------------  

5.4.4. Bahwa berdasarkan Perjanjian para pihak sepakat 

bahwa melandasi Perjanjian dengan prinsip saling 

memerlukan, saling memercayai, saling 

memperkuat dan saling menguntungkan dan 

secara sadar, bebas dan tanpa paksaan atau 

tekanan dari manapun untuk mengikatkan diri satu 

pada yang lain dengan syarat-syarat dan ketentuan 

yang disebutkan dalam Perjanjian. Para pihak 

menjalankan Pola Kemitraan Inti Plasma, dimana 

pihak inti menyediakan sapronak, dukungan teknis 

dengan kegiatan kunjungan, mengelola hasil usaha 

peternak dan yang paling utama di lapangan adalah 

berbagi informasi tentang kandang dan manjemen 

pemeliharan karena setiap tahun ada perbaikan 

genetik ayam. ----------------------------------------------  

5.4.5. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 27 UU 

Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang 

mengatur mengenai peran Usaha Besar dalam 

membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah yang menjadi plasmanya, maka Pasal 

1 Perjanjian terkait kesepakatan kerjasama pada 
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Dokumen Perjanjian Kerjasama No. 01/STS 

1/VI/2018 telah berpakat sebagai berikut: -----------  

“Para pihak dengan ini bersepakat dan saling 

mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama usaha 

budidaya ayam untuk jangka waktu sekurang-

kurangnya 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 

masuknya anak ayam (DOC) pertama ke kandang 

(selanjutnya disebut “jangka waktu Kerjasama”) 

menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 

perjanjian”. -------------------------------------------------------------- 

5.4.6. Bahwa berdasarkan klasifikasi persyaratan minimal 

dari perjanjian kemitraan tersebut, maka ketentuan 

ataupun klausula perjanjian kemitraan yang 

dilakukan oleh Terlapor dengan Plasmanya dapat 

diuraikan sebagai berikut (vide bukti C4, dokumen 

perjanjian Kerjasama No 01/STS1/VI/2018): --------  

 

PREMIS KETENTUAN 

Kegiatan Usaha 
Pasal 1 ayat 1 Perjanjian 2017 

 Persetujuan Pengalihan Dan Kesepakatan Kerja 
Sama  

CPl, lnti dan Pelaku Usaha Peternakan dengan 
ini setuju dan bersepakat untuk mengubah 

hubungan kerja sama sebagaimana diatur 
dalam Perjanjian, dengan cara-cara sebagai 
berikut: 

a. mengalihkan hak-hak CPl, termasuk hak 
tagih atau piutang berserta jaminannya; 
dan 

b. mengalihkan kewajiban-kewajiban dan 
hak-hak lnti; kepada Sinar Temak 

Sejahtera, yang dengan ini.  
c. menerima pengalihan hak-hak CPI beserta 

jaminan dan sebagai kompensasinya 

membayar kepada CPI semua sisa tagihan 
CPI kepada Pelaku Usaha Peternakan; dan  

d. menerima pengalihan kewajiban-kewajiban 
dan hak-hak lnti sebagaimana telah diatur 
dalam Perjanjian;  

sehingga dengan demikian Sinar Ternak 
Sejahtera dan Pelaku Usaha Peternakan dengan 
ini bersepakat untuk saling terikat dalam suatu 

kerja sama usaha budidaya selama sekurang 
kurangnya sisa jangka waktu 20 (dua puluh) 
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tahun (selanjutnya disebut “Jangka Waktu 
Kerjasama') sebagaimana diatur dalam 

Perjanjian; 
sedangkan CPI dan lnti dengan ini dibebaskan 
dari segala kewajiban dan tanggung jawab yang 

lahir dari Perjanjian. 

 
Pasal 1 Perjanjian 2018 

 
Kesepakatan Bermitra 
Para pihak dengan ini bersepakat dan saling 

mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama 
usaha budidaya ayam untuk jangka waktu 
sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun 

terhitung sejak masuknya anak ayam (DOC) 
pertama ke kandang (selanjutnya disebut 

“jangka waktu Kerjasama”) menurut syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini 

Peran dan Tanggung 
jawab Terlapor 

Pasal 3.1 Perjanjian 2017 

 
a. apabila masih diperlukan, menyediakan 

dana yang diperuntukkan bagi 
pengembangan dan modernisasi kandang 

milik Pelaku Usaha Peternakan 
(selanjutnya disebut “Dana Modernisasi 

Kandang"), yang jumlah, tata cara dan 
tahap penyaluran, pembayaran kembali 
serta ketentuan-ketentuan lainnya akan 

ditetapkan berdasarkan pertimbangan 
mengenai kebutuhan, jaminan dan 
kelayakan usaha yang disepakati antara 

Sinar Ternak Sejahtera dan Pelaku Usaha 
Peternakan; 

b. mengevaluasi dan menetapkan kelayakan 
penyaluran, jumlah, dan tata cara 
penyaluran Dana Modernisasi Kandang 

kepada Pelaku Usaha Peternakan serta 
pengembaliannya kepada Sinar Ternak 

Sejahtera 
c. memasok sarana produksi petemakan 

(sapronak), berupa anak ayam umur sehari 

(day old chicks/DOC), pakan, vaksin dan 
obat-obatan, dan, apabila diperlukan, 
perlengkapan/peralatan kandang (poultry 

equipment) menurut tata cara yang 
ditentukan dari waktu ke waktu; 

d. memberikan knowhow berupa bimbingan 
teknis pemeliharaan atau budidaya ayam 
ras pedaging (“Ayam"), asistensi manajemen 

dan administrasi usaha, bantuan 
pemasaran Ayam hasil budidaya, bantuan 

manajemen keuangan, antara lain dengan 
cara menugaskan seonang petugas 
Technical Service (TS) untuk sewaktu-
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waktu mengajar dan membimbing pekerja 
petemakan Pelaku Usaha Peternakan; 

e. membeli Ayam hasil produksi budidaya 
Pelaku Usaha Petemakan; 

f. membantu mengelola penggunaan 

Sapronak, termasuk, apabila perlu, 
memediasi pengalihan Sapronak yang tidak 

digunakan kepada pihak lain, baik melalui 
mekanisme jual beli, tukar menukar, 
ataupun dengan cara lainnya; 

g. membantu Pelaku Usaha Peternakan dalam 
administrasi keuangan dan pengelolaan 

hutang piutang Pelaku Usaha Peternakan 

 
Pasal 2 ayat 1 Perjanjian 2018 

 
a. menyediakan dana yang diperuntukkan 

bagi pengembangan dan.atau modernisasi 
kandang milik Pelaku Usaha peternakan 

(selanjutnya disebut dana Modernisasi 
Kandang”) yang jumlah, tata cara dan tahap 

penyaluran dan pembayaran kembali serta 
ketentuan-ketentuan lainnya akan 
ditetapkan berdasarkan pertimbangan 

mengenai kebutuhan, jaminan dan 
kelayakan usaha yang disepakarai oleh 
Para Pihak; 

b. mengevaluasi kelayakan Pelaku Usaha 
Peternakan, jumlah dana Modernisasi 

Kandang, Tata Cara penyaluran Dana 
Modernisasi Kandang Kepada Pelaku Usaha 
peternakan serta pengembaliannya oleh 

Pelaku Usaha Peternakan kepada STS; 
c. memasok sarana produksi Peternakan 

(‘Sapronak”) berupa anak ayam umur 
sehari (Day Old Chick/DOC) pakan, vaksin 
dan obat-obatan, dan apabila diperluikan 

perlengkapan/peralatan kandang (Poultry 
Equipment) menurut tata cara yang 

diperlukan; 
d. memberikan knowhow melalui bimbingan 

teknis pemeliharaan atau budidaya ayam 
tas pedaging (“ayam”) asistensi manajemen 
dan administrasi usaha, bantuan 

pemasaran ayam hasil budidaya, bantuan 
manajemen keuangan, yang semuanya 
akan dilaksanakan antara lain oleh seorang 

petugas Technical Sercvice (TS) yang 
sewaktu-waktu mengajar dan membimbing 

pekerja peternakan Pelaku Usaha 
Peternakan; 

e. membeli ayam hasil produksi/budidaya 

Pelaku Usaha Peternakan; 
f. membantu mengelola penggunaan 

sapronak termasuk apabila perlu 
memediasi pengalihan Sapronak yang tidak 
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dipergunakan kepada pihak lain, baik 
melalui mekanisme jual beli, tukar 

menukar, ataupun dengan cara lainnya; 
g. membantu Pelaku Usaha Peternakan dalam 

administrasi keuangan dan pengelolaan 

hutang piutang Pelaku Usaha Peternakan. 

 
 

Peran dan 
Tanggungjawab Pihak 

Plasma 

Pasal 2 ayat 2 Perjanjian 2018 

 a. Dengan biaya sendiri menyediakan lahan 
peternakan; 

b. Membangun kandang ayam atau 
melakukan modernisasi kandang ayam, 

dengan menggunakan modal sendiri dan 
Dana Modernisasi Kandang, sehingga 
memenuhi spesifikasi dan standar kandang 

yang ditetapkan oleh STS; 
c. Menyediakan peralatan Kandang sesuai 

dengan standar yang ditetapkan oleh STS; 
d. Menyediakan sendiri tenaga kerja; 
e. Melaksanakan budidaya atau peternakan 

ayam menurut petunjuk-petunjuk dan 
atata cara budidaya/peternakan Ayam yang 
ditetapkan oleh STS; 

f. Menjaga mutu/kualitas Ayam antara lain 
dengan cara menggunakan Sapronak yang 

dipasok atau direkomendasikan oleh STS 
dan menurut tata cara serta jumlah yang 
ditetapkan oleh STS; 

g. Tidak menggunakan Sapronak yang tidak 
direkomendasikan oleh STS; 

h. Menjaga keamanan kandang dan Sapronak; 
i. Menjalankan system pengamanan hayati 

(biosecurity) yang ketat, termasuk dengan 

cara tidak mencampur ayam dan/atau 
pakan dengan ayam dan/atau pakan yang 
tidak dipasok oleh STS; 

j. Tidak menambah jumlah ayam di kandang 
sehingga melebihi kpasitas 

ideal/diperbolehkan; 
k. Melapor secara periodic mengenai 

perkembangan budidaya Ayam kepada STS, 

melalui media Laporan Pemeliharaan Auam 
Brioler (LPAB) yang diisi dengan lengkap 
dan bena sesuai dengan fakta 

terbaru/mutakhir; 
l. Menjual ayam hasil bidudaya kepada STS 

menurut syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan yang akan disepakati dan 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

perjanjian; 
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m. Menjalankan prosedur administrasi dan 
tata cara panen yang ditetapkan; 

n. Dalam tempo kurang dari 12 (dua belas) 
jam segera memberi tahu atau melapor 
kepada STS apabila terjadi berjangkitnya 

penyakit unggas; 
o. Mematuhi peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan. 

 Pasal 4.2 Perjanjian 2018 

 Pelaku Usaha Peternakan wajib melengkapi 

Kandang dan kegiatan Budidaya Ayam dengan 
dokumen perizinan, sekurang-kurangnya, 

tetapi tidak terbatas pada Izin tetangga, Izin 
Prinsip, Izin Usaha Peternakan, IMB, Izin 
Lingkungan dan surat Izin Tempat Usaha (SITU) 

atau izin Undang-Undang Gangguan (HO). 

 Pasal 4.12 Perjanjian 2017 

 Dalam hal karena suatu alasan, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada alasan-lasan yang 

dinyaakan dalam Pasal 12.3 Perjanjian Ini, 
kerja sama usaha budidaya Ayam berdasarkan 
Perjanjian ini diakhiri atau diubah pola 

kerjasamanya sebelum jangka waktu 20 
(duapuluh) tahun sebagaimana dimaksud  

Pasal 1 dan Pasal 12 Perjanjian ini, sedangkan 
kewajiban pengembalian Dana Modernisasi 
Kandang sudah terlaksana, Pelaku Usaha 

Peternakan wajib menyerahkan Pengelolaan 
Kandang kepada STS melalui mekanisme sewa 
menyewa dengan ketentuan harga sewa sebesar 

Rp. 900/ekor dan berlaku selam sekurang-
kurangnya sisa jangka waktu kerjasama 

dengan asumsi 6 (enam) peiode pemeliharaan 
per tahun. 

 Pasal 4.13 Perjanjian 2017 

 Dalam hal karena suatu alasan, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada alasan-alasan yang 

dinyaakan dalam Pasal 12.3 Perjanjian Ini, 
kerja sama usaha budidaya Ayam berdasarkan 

Perjanjian ini diakhiri atau diubah pola 
kerjasamanya sebelum jangka waktu 20 
(duapuluh) tahun sebagaimana dimaksud  

Pasal 1 dan Pasal 12 Perjanjian ini, sedangkan 
kewajiban pengembalian Dana Modernisasi 

Kandang belum terlaksana, Pelaku Usaha 
Peternakan wajib menyerahkan Pengelolaan 
Kandang kepada STS melalui mekanisme sewa 

menyewa dengan ketentuan harga sewa sebesar 
Rp. 800/ekor dan berlaku selam sekurang-
kurangnya sisa jangka waktu kerjasama 
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dengan asumsi 6 (enam) peiode pemeliharaan 
per tahun. 

 Pasal 3.14 Perjanjian 2018 
Pasal 4.14 Perjanjian 2017 

 Dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan Pasal 3.13 tersebut, 

Pelaku Usaha Peternakan tetap berkewajiban 
untuk mgembalikan atau melunasi Dana 
Modernisasi Kandang menurut tata cara 

pengembalian yang ditetapkan oleh STS 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 3.4 
dan 3.5 pasal ini. 

  

 Pasal 3.16 Perjanjian 2018 

 Pelaku Usaha Peternakan sepakat dan berjanji 
bahwa Pelaku Usaha Peternakan dengan biaya 

sendiri, akan mengasuransikan Kandang atas 
kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat, 
banjir, tanah longsor, dan peristiwa-peristiwa 

lainnya yang dapat menybabkan kerugian pada 
Pelaku Usaha Peternakan, minimal senilai 

biaya pembangunan atau modernisasi kandang 
dan pelaku usaha. 

 Pasal 4.16 Perjanjian 2018 

 Peternakan dengan ini memberikan kuasa 
kepada STS untuk pada waktunya nanti selama 

Dana Modernisasi Kandang belum 
dikembalikan penuh, apabila syarat-syarat dan 

ketentuan ketentuan klaim terpenuhi, 
menajukan klaim atas asuransi tesebut serta 
mengambil dari manfaat klaim asuransi tesebut 

pelunasan bagi kewajiban Pelaku Usaha 
Peternakan kepada STS. 

 Pasal 7 Perjanjian 2018 

 Tanggung Jawab dan Kepemilikan Atas 

Sapronak 
Sapronak yang telah dipasok oleh STS dan 
dibeli oleh Pelaku Usaha Peternakan menjadi 

milik dan tanggungjawab Pelaku Usaha 
Peternakan dan oleh karenanya segala risiko, 

seperti kerusakan dan kehilangan, menjadi 
tanggung jawab Pelaku Usaha Petrnakan, 
dengan tetap mengindahkan kewajiban-

kewajiban Pelaku Usaha Peternakan atas 
Sapronak, termasuk yang ditentukan dalam 
Pasal 2.2 Pejanjian ini. 

Hak Terlapor 
Pasal 11.1 huruf a, b dan c Perjanjian 2017 

Pasal 10.1 Perjanjian 2018 

 
a. Setiap waktu memasuki lokasi kandang 

atau lahan peternakan Pelaku Usaha 
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Peternakan untuk melakukan pemeriksaan 
mengenai cara-cara pemeliharaan Ayam, 

memastikan pelaksanaan biosecurity, 
memeriksa jumlah Sapronak dan Ayam 
Peliharaan; 

b. Mengubah atau meminta Pekaku Usaha 
Peternakan mengubah tata cara budidaya 

ayam yang tidak sesuai dengan tata cara 
standar pemeliharaan yang telah 
ditetapkan; 

c. Memberikan sanksi yang dianggap perlu 
dan berguna bagi Pelaku Usaha 

Peternakan. 

 
Pasal 13.3 Perjanjian 2017 
Pasal 12.3 Perjanjian 2018 

 
STS sewaktu-waktu dapat mengubah pola kerja 
sama dengan Pelaku Usaha Peternakan atas 

pertimbangan Inti sendiri, antara lain karena: 
a. Pelaku Usaha Peternakan tidak mematuhi 

ketentuan-ketentuan Perjanjian ini; 
b. Pelaku Usaha Peternakan tidak 

menjalankan ta acara budidaya yang 

ditetapkan sehingga menyebabkan 
kerugian terus menerus selama 3 (tiga) 
periode pemeliharaan berturut-turut; 

c. Pelaku Usaha Peternakan mengalihkan 
kewajibannya kepada Pihak Ketiga; 

d. Pelaku Usaha Peternakan melakukan 
tindak pidana atau tindakan lain yang 
tercela; 

e. Pelaku Usaha Peternakan pailit atau 
kehilangan hak keperdataannya; 

f. Pelaku Usaha Peternakan melakukan 
kecurangan; atau 

g. Pelaku Usaha Peternakan melakukan 

tindakan-tindakan yang merugikan STS. 

 
Pasal 13.6 Perjanjian 2017 

Pasal 12.6 Perjanjian 2018 

 
STS sewaktu-waktu dapat mengakhiri 

perjanjian sewa menyewa atas pertimbangan 
STS sendiri, antara lain karena kondisi 
Kandang sudah tidak layak, perubahan 

peruntukan lahan berdasarkan peratuan 
pemerintah setempat, kondisi keamanan tidak 
mendukung iklim usaha yang kondusif. 

Hak Plasma 
Pasal 11 ayat 2 Perjanjian 2017 

Pasal 10 ayat 2 Perjanjian 2018 

 
a. Mendapatkan kepastian Sapronak; 
b. Mendapat pembayaran harga Ayam setelah 

dipotong dengan jumlah hutang dan 
angsuran Pelaku Usaha Peternakan  
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Kepada STS dan pembayaran harga 
Sapronak Kepada STS 

Bentuk Pengembangan 
Pasal 3 huruf d, f dan g Perjanjian 2017 
Pasal 2 huruf d, f dan g Perjanjian 2018 

 
d. memberikan knowhow melalui bimbingan 

teknis pemeliharaan atau budidaya ayam 

ras pedaging (“ayam”) asistensi manajemen 
dan administrasi usaha, bantuan 
pemasaran ayam hasil budidaya, bantuan 

manajemen keuangan, yang semuanya 
akan dilaksanakan antara lain oleh seorang 

petugas Technical Service (TS) yang 
sewaktu-waktu mengajar dan membimbing 
pekerja peternakan Pelaku Usaha 

Peternakan; 
f. membantu mengelola penggunaan 

sapronak termasuk apabila perlu 
memediasi pengalihan Sapronak yang tidak 
dipergunakan kepada pihak lain, baik 

melalui mekanisme jual beli, tukar 
menukar, ataupun dengan cara lainnya; 

g. membantu Pelaku Usaha Peternakan dalam 

administrasi keuangan dan pengelolaan 
hutang piutang Pelaku Usaha Peternakan 

 
Pasal 11 ayat 1 huruf a Perjanjian 2017 
Pasal 10 ayat 1 huruf a Perjanjian 2018 

 
a. setiap waktu memasuki lokasi kandang 

atau lahan peternakan Pelaku Usaha 
Peternakan untuk melakukan pemeriksaan 

mengenai cara-cara pemeliharaan ayam, 
memastikan pelaksanaan biosecurity, 

memeriksa jumlah Sapronak dan Ayam 
Peliharaan. 

Jangka Waktu 
Pasal 12 Perjanjian 2018 

 
12.1. Perjanjian ini berlaku untuk sejak 

tanggal ditandatangani oleh Para Pihak 
dan terus berlaku selama sekurang-
kurangnya 20 (dua puluh) tahun sejak 

masuknya anak ayam pertama; 
12.2. Jika setelah waktu 20 (duapuluh) tahun 

tersebut, Para Pihak bersepakat untuk 
meneruskan kerja sama berdasarkan 
pejanjian ini, maka Perjanjian ini 

dianggap diperpanjang secara otomatis 
selama 10 (sepuluh) tahun dengan tidak 
mengurangi hak-hak STS sebagaimana 

duraikan dalam Pasl 12.3 Perjanjian ini 

 
Pasal 1 Perjanjian 2018 

 
Kesepakatan Bermitra 
Para pihak dengan ini bersepakat dan saling 

mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama 
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usaha budidaya ayam untuk jangka waktu 
sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun 

terhitung sejak masuknya anak ayam (DOC) 
pertama ke kandang (selanjutnya disebut 
“jangka waktu Kerjasama”) menurut syarat-

syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian ini. 

Penyelesaian 
Perselisihan 

Pasal 18.4 Perjanjian 2017 

 
Hukum Yang Berlaku, Penyelesaian Perbedaan 

dan Lain-lain 
… 

 
Pasal 17.4 Perjanjian 2018 

 
Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini 

terjadi perbedaan Penafsiran terhadap 
ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, Para pihak 
dengan ini sepakat untuk bermusyawarah, 

tetapi apabila cara tersebut tidak dapat 
ditempuh, maka Para Pihak akan 

menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri 
Indramayu atau Pengadilan yang berwenang 

 

5.5. Pemeriksaan Pendahuluan -------------------------------------------  

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut 

Komisi) melalui Tim Pemeriksa telah melakukan Pemeriksaan 

Pendahuluan dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut (vide bukti 

I A.3, I A.4, I A.5, I A.10, I A.19, I A.20, I A.24): -------------------  

5.5.1. Pemeriksaan Pendahuluan Tahap I. -------------------  

5.5.1.1. Tim Pemeriksaan melakukan 

Pemeriksaan Pendahuluan Tahap I mulai 

tanggal 3 Maret 2020. ----------------------  

5.5.1.2. Hasil dari proses pemeriksaan tertuang 

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 

Pendahuluan Kemitraan. -------------------   

5.5.2. Pemeriksaan Pendahuluan Tahap II. ------------------  

5.5.2.1. Setelah melakukan Pemeriksaan 

Pendahuluan Tahap I, Tim Pemeriksa 

menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran 

Kemitraan. ------------------------------------  

5.5.2.2. Tim Pemeriksa melakukan Pemeriksaan 

Pendahuluan Tahap II mulai tanggal 11 

Agustus 2020. --------------------------------  
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5.5.2.3. Selama Pemeriksaan Pendahuluan Tahap 

II, Tim Pemeriksa meminta keterangan 

dan tanggapan Terlapor atas Laporan 

Dugaan Pelanggaran Kemitraan. ----------  

5.6. Rekomendasi Pemeriksaan Pendahuluan. -------------------------  

5.6.1. Berdasarkan fakta dan analisis selama Pemeriksaan 

Pendahuluan, Komisi merekomendasikan kepada 

Terlapor untuk melakukan perbaikan atas substansi 

perjanjian dan pelaksanaan kemitraan dalam 

perkara a quo: ---------------------------------------------  

5.6.2. Rekomendasi perbaikan tersebut adalah sebagai 

berikut (vide bukti I.A24): --------------------------------  

a. Terkait resiko, Pembebanan hutang dan bunga 
yang tidak transparan dalam perjanjian 

PT STS wajib memberikan pemaparan laporan yang 
berisi penjelasan terkait resiko, pembebanan hutang 
dan juga bunganya serta mekanisme pemotongan dan 
jumlah pembayaran hutang para Peternak Plasma 
dengan melampirkan skema hutang Plasma dan 
laporan keuangan terkait hutang modernisasi 
kandang dan pembiayaan sapronak, guna 
menciptakan transparansi dalam pembebanan utang 
dan bunga yang diatur dalam Perjanjian. 

b. Terkait Penyatuan perjanjian Kredit 
Pembangunan Kandang Modern dan Perjanjian 

Kemitraan serta penetapan Jangka Waktu 
Guna memberikan kepastian hukum bagi PT STS dan 
juga Plasmanya, maka PT STS harus menindaklanjuti 
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama 
yaitu Pasal 3.8 mengenai ketentuan membuat dalam 
bentuk Akta Pembebanan Hak Tanggungan terhadap 
jaminan yang diberikan Plasma (tanah yang 
dibebankan sebagai jaminan), termasuk juga 
pembuatan surat/akta pengakuan hutang antara 
Plasma dan PT STS sebagai dasar dibuatnya APHT. 
Terkait hal tersebut diatas, maka pengaturan jangka 
waktu dalam perjanjian yang didalamnya termasuk 
pembiayaan kandang modern, adalah sesuai dengan 
lunasnya pembayaran/selesainya jangka waktu 
pembiayaan pembangunan kandang yang telah 
dilunasi oleh peternak Plasma. Selanjutnya pihak 
plasma dan juga PT STS, dalam hal pihak Peternak 
Plasma/PT STS ingin menjalin kerjasama kembali, 
dapat bernegosiasi kembali terkait pelaksanaan 
kemitraan diantara para pihak. 
Dengan demikian penetapan pengaturan jangka 
waktu Perjanjian selama 20 tahun harus 
dinegosiasikan kembali oleh PT STS dan Plasma 
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dengan tetap memperhatikan kewajiban dari masing-
masing pihak terutama dalam pelunasan hutang-
piutang/pembiayaan pembangunan modernisasi 
kandang yang dilakukan oleh kedua belah pihak. 
Bahwa setelah lunasnya hutang-piutang 
/pembiayaan pembangunan modernisasi kandang, 
maka Peternak Plasma dapat memiliki kesempatan 
untuk menentukan atau mempunyai pilihan terhadap 
kelangsungan usahanya, untuk tetap melanjutkan 
atau tidak melanjutkan kerjasama kemitraan 
budidaya ayam dengan PT STS. Hal ini bertujuan 
untuk memberikan kesempatan bagi Plasma agar 
dapat mandiri dan tidak terjadi ketergantungan 

kepada PT STS. 
c. Terkait pemberian prioritas kepada PT STS 

dalam hal pengalihan dan atau pengakhiran 
perjanjian 
Bahwa memperhatikan ketentuan Perjanjian Pasal 
3.11, 3.12 dan 3.13, Maka para pihak perlu bersama-
sama mempertibangkan kembali terkait klausula 
pemberian prioritas kepada PT STS dalam hal Plasma 
ingin menjual dan atau menyewakan lahan beserta 
kandangnya, dengan memperhatikan rekomendasi 
terkait jangka waktu serta kelayakan harga yang 
menguntungkan bagi kedua belah pihak sehingga 
tujuan dari kerja sama kemitraan inti plasma 
memenuhi prinsip kemitraan saling mempercayai, 
saling memperkuat, saling memerlukan dan saling 
menguntungkan. 

d. Terkait Pemenuhan Prinsip Kemitraan 
Dalam pelaksanaan kemitraan antara PT STS dan 
Peternak Plasma harus memenuhi 4 (empat) prinsip 
kemitraan dan 5 (lima) ketentuan minimal yang harus 
ada dalam Perjanjian Kemitraan sebagaimana diatur 
dalam UU No. 20/2008.  
Bahwa mengingat anak/cucu usaha dari PT CPI yang 
melakukan pembiayaan dalam rangka modernisasi 
kandang adalah 4 perusahaan, termausk dengan PT 
STS, maka rekomendasi ini juga berlaku terhadap 3 

perusahaan lain atau anak/cucu usaha dari PT CPI 
yang menjalankan/ingin menjalankan kemitraan 
dalam rangka modernisasi kandang. 
Bahwa PT CPI wajib melakukan pembinaan 
terhadap anak/cucu usahanya guna terciptanya 
kemitraan yang sesuai dengan prinsip Kemitraan 
secara umum, dan dalam pelaksanaan Perjanjian 
Kerjasama dalam rangka modernisasi kandang. 

 

5.7. Tanggapan Terlapor. ---------------------------------------------------  

Berdasarkan uraian dan rekomendasi yang tertuang dalam 

Laporan Dugaan Pelanggaran Kemitraan dalam perkara a quo, 

Terlapor menyampaikan Tanggapan tertulis pada tanggal 17 
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November 2020 sebagaimana tertuang dalam dokumen bukti 

T12. -----------------------------------------------------------------------  

5.8. Peringatan Tertulis. ----------------------------------------------------  

5.8.1. Komisi melalui Tim Pemeriksa telah menyampaikan 

Peringatan Tertulis kepada Terlapor sebagai berikut 

(vide bukti I A.27, I A.28, I A.29, I A.30, I A.32, I A.33, 

I A.47, I A.48): ---------------------------------------------  

5.8.1.1. Peringatan Tertulis I pada tanggal 16 

Februari 2021, yang didalamnya memuat 

perintah untuk melakukan perbaikan 

terhadap substansi perjanjian dan 

pelaksanaan kemitraan yang dilakukan 

oleh Terlapor dalam perkara a quo, 

dengan jangka waktu pelaksanaan 

perbaikan selama 30 (tiga puluh) hari 

kerja setelah diterimanya Peringatan 

Tertulis I. --------------------------------------  

5.8.1.2. Peringatan Tertulis II pada tanggal 17 Mei 

2021, yang didalamnya memuat perintah 

untuk melakukan perbaikan terhadap 

substansi perjanjian dan pelaksanaan 

kemitraan yang dilakukan oleh Terlapor 

dalam perkara a quo, dengan jangka 

waktu pelaksanaan perbaikan selama 30 

(tiga puluh) hari kerja setelah 

diterimanya Peringatan Tertulis II. -------  

5.8.1.3. Peringatan Tertulis III kepada Terlapor 

pada tanggal 30 September 2021, yang 

didalamnya memuat perintah untuk 

melakukan perbaikan terhadap 

substansi perjanjian dan pelaksanaan 

kemitraan yang dilakukan oleh Terlapor 

dalam perkara a quo, dengan jangka 

waktu pelaksanaan perbaikan selama 30 

(tiga puluh) hari kerja setelah 

diterimanya Peringatan Tertulis III. ------  
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5.8.1.4. Perpanjangan Jangka Waktu Peringatan 

Tertulis III pada tanggal 1 Desember 

2021, yang didalamnya memuat perintah 

untuk melakukan perbaikan terhadap 

substansi perjanjian dan pelaksanaan 

kemitraan yang dilakukan oleh Terlapor 

dalam perkara a quo, dengan jangka 

waktu pelaksanaan perbaikan paling 

lambat 31 Desember 2021. ----------------  

5.8.2. Rekapitulasi pelaksanaan perintah perbaikan yang 

dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut: ----  

 



 

 

 

TABEL REKAPITULASI PELAKSANAAN PERINGATAN TERTULIS 

 

 Peringatan Tertulis I Peringatan Tertulis II Peringatan Tertulis III 
Perpanjangan         

Peringatan Tertulis III 
Status 

1. Terkait Substansi 
Perjanjian 

    

 a. Pemisahan 2 
ketentuan perjanjian 
yaitu 

Pembiayaan/Hutang 
Dana Modernisasi 

Kandang dan 
Sapronak. Hal ini 
dikarenakan konsep 

pembiayaan/ hutang 
piutang dan Perjanjian 
Kerja Sama kemitraan 

inti plasma merupakan 
hal yang berbeda 

sehingga perlu diatur 
dengan perjanjian 
terpisah untuk 

menjamin terjalinnya 
kemitraan yang saling 

memerlukan, saling 
mempercayai, saling 

1.1. Terkait Pemisahan 
antara Perjanjian 
Kerja Sama Budidaya 

Ayam dengan 
Perjanjian utang 

piutang, PT STS 
wajib 
menyampaikan 

bukti berupa 
Perjanjian Utang 
Piutang, APHT dan 

Sertifikat Hak 
Tangungan yang 

dibuat di hadapan 
Notaris selain dari 
yang telah 

disampaikan dalam 
Tanggapan 

Peringatan Tertulis I, 
dengan 
memperhatikan 
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menguntungkan, dan 
saling memperkuat; 

jumlah Plasma yang 
menjalankan 

Kemitraan dengan 
Inti sejumlah 105 
Plasma; 

 b. Selanjutnya, dalam hal 
penjaminan, dengan 

adanya pemisahan 
perjanjian tersebut, 

maka penjaminan 
terkait modernisasi 
kandang dan 

pembiayaan sapronak 
dalam rangka 
pelaksanaan kemitraan 

inti plasma harus 
terpisah. Dalam hal 

perjanjian 
Pembiayaan/Hutan 
Dana Modernisasi 

Kandang, PT STS wajib 
membuat APHT untuk 

yang dijaminkan 
dalam rangka 
Modernisasi Kandang 

sehingga tercipta 
kepastian hukum bagi 
kedua belah pihak dan 

jaminan yang diberikan 
oleh Plasma; 

1.2. Terkait fakta masih 
banyak jaminan 

tanah plasma yang 
berbentuk girik, 

maka PT STS harus 
menyampaikan 
rekapitulasi status 

tanah dari 105 
Plasma yang 
menjalankan 

Pembiayaan dana 
moderniasi kandang 

terhitung sejak 
tahun 2015 beserta 
rencana tindak 

lanjut 
pensertipikatan 

terhadap tanah yang 
masih berbentuk 
girik, sebagaimana 

dalam Tabel 1.1; 
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 c. Penentuan harga sewa 
atau harga jual yang 

sesuai dengan harga 
pasar yang memenuhi 
unsur kewajaran dan 

kepatutan; 

1.3. Bahwa PT STS harus 
menyampaikan bukti 

yang valid berupa 
addendum perjanjian 
Kerja Sama Usaha 

Budidaya Ayam yang 
telah disepakati Para 

Pihak yang memuat: 

b. Pengaturan 
mengenai 

kesepakatan 
harga sewa 

menyewa dan 
juga harga jual 
beli tanah/lahan 

peternakan 
beserta kandang, 
bahwa pengaturan 

tersebut harus 
dilakukan sesuai 

harga pasar 
dengan 
memperhatikan 

kewajaran dan 
kepatutan pada 
saat transaksi 

dilakukan. 
Penentuan diawal 

mengindikasikan 
adanya upaya 
penentuan 

1.2. Bahwa PT STS dan 
Plasma, 

menyesuaikan 
Perjanjian dalam 
bentuk addendum 

Perjanjian, yang 
memuat: 

a. Pengaturan 
mengenai 
kesepakatan 

harga sewa 
menyewa dan 

harga jual beli 
tanah dan 
kandang 

 Bahwa 
pengaturan   
mengenai 

kesepakatan 
harga sewa 

menyewa dan juga 
harga jual beli 
tanah dan 

kandang yang 
berada di atasnya, 
harus dilakukan 

sesuai harga 
pasar dengan 

memperhatikan 
kewajaran dan 
kepatutan pada 

1.2. Bahwa PT STS dan 
Plasma, 

menyesuaikan 
Perjanjian dalam 
bentuk addendum 

Perjanjian, yang 
memuat: 

a. Pengaturan 
mengenai 
kesepakatan 

harga sewa 
menyewa dan 

harga jual beli 
tanah dan 
kandang 

 Bahwa 
pengaturan   
mengenai 

kesepakatan 
harga sewa 

menyewa dan juga 
harga jual beli 
tanah dan 

kandang yang 
berada di atasnya, 
harus dilakukan 

sesuai harga 
pasar dengan 

memperhatikan 
kewajaran dan 
kepatutan pada 
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sepihak dalam 
menentukan 

harga.  

 Guna memberikan 
kepastian dalam    

memperoleh harga 
terbaik atas aset 

yang dimilikinya, 
maka Plasma juga 
harus diberikan 

hak untuk 
menyewakan dan 

atau menjual 
tanah dan 
kandang yang ada 

diatasnya kepada 
pihak lain, dalam 
hal Plasma 

mendapatkan 
harga lebih tinggi 

dari yang 
ditawarkan oleh 
Pihak PT STS. 

saat transaksi 
dilakukan. 

Penentuan harga 
sewa menyewa 
diawal dan 

menetapkan 
harga 

berdasarkan 
NJOP sebagai 
harga jual beli 

mengindikasikan 
adanya upaya 

menguasai 
dengan cara 
menentukan 

sepihak dalam 
penentuan harga 
sewa menyewa 

dan jual beli 
tanah dan 

kandang. 

 Guna memberikan 
kepastian dalam 

memperoleh harga 
terbaik atas asset 
yang dimilikinya, 

maka Plasma juga 
harus diberikan 

hak untuk 
menyewakan dan 
atau menjual 

saat transaksi 
dilakukan. 

Penentuan harga 
sewa menyewa 
diawal dan 

menetapkan harga 
berdasarkan 

NJOP sebagai 
harga jual beli 
mengindikasikan 

adanya upaya 
menguasai 

dengan cara 
menentukan 
sepihak dalam 

penentuan harga 
sewa menyewa 
dan jual beli 

tanah dan 
kandang. 

 Guna memberikan 
kepastian dalam 
memperoleh harga 

terbaik atas asset 
yang dimilikinya, 
maka Plasma juga 

harus diberikan 
hak untuk 

menyewakan dan 
atau menjual 
tanah dan 
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tanah dan 
kandang yang ada 

diatasnya kepada 
pihak lain, dalam 
hal Plasma 

mendapatkan 
harga lebih tinggi 

dari yang 
ditawarkan oleh 
Pihak PT STS. 

kandang yang ada 
diatasnya kepada 

pihak lain, dalam 
hal Plasma 
mendapatkan 

harga lebih tinggi 
dari yang 

ditawarkan oleh 
Pihak PT STS. 

 d. Pencantuman 
spesifikasi kualitas 

DOC (termasuk standar 
dan juga gramasi 
sebagaimana diatur 

dalam SNI), pakan dan 
vitamin/obat-obatan 

dalam Perjanjian guna 
keterbukaan informasi 
dan menjaga mutu 

sapronak; 

1.3. Bahwa PT STS harus 
menyampaikan bukti 

yang valid berupa 
addendum perjanjian 
Kerja Sama Usaha 

Budidaya Ayam yang 
telah disepakati Para 

Pihak yang memuat: 

c. Melakukan 
penyesuaian 

dengan 
menambahkan 

dan mengatur 
dalam addendum 
pengaturan 

mengenai: 

 “...Spesifikasi 
kualitas sapronak 
yang dipasok 
berdasarkan 

 

Hasil Pemantauan 
Peringatan Tertulis II, 

Terlapor telah 
menyampaikan Draft 
Perjanjian yang memuat 

spesifikasi sebagaimana 
dimaksud dalam 

Peringatan Tertulis II butir 
1.3 huruf c, yaitu: 

“Spesifikasi kualitas 
Sapronak yang dipasok 
berdasarkan ketentuan 
Pasal ini dapat dinyatakan 
sebagai berikut: 

- Pakan : telah 

memperoleh 
Sertifikat SNI  

- DOC : telah 
memperoleh 
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ketentuan Pasal 
ini dapat 
dinyatakan 
sebagai berikut:  

- Pakan : telah 

memperoleh 
Sertifikat SNI  

- DOC : telah 
memperoleh 
Sertifikat SNI 

dengan 
kisaran ___-

___ gram  

- Vaksin : telah 
memperoleh 

Sertifikat SNI  

- Obat-obatan : 
telah 

memperoleh 
Sertifikat SNI  

Sertifikat SNI dengan 
kisaran ___-___ gram  

- Vaksin : telah 
memperoleh 
Sertifikat SNI  

- Obat-obatan : telah 
memperoleh 

Sertifikat SNI 

Namun, dalam masa 
Perpanjangan Peringatan 

Tertulis III, Terlapor 
menyampaikan Draft 

Perjanjian yang 
diantaranya mengubah 
spesifikasi di atas menjadi 

sebagai berikut: 

“5.4. Spesifikasi Kualitas 
Sapronak yang dipasok 
berdasarkan ketentuan-
ketentuan pasal ini dapat 
dinyatakan sebagai 
berikut: 

- Pakan : sesuai standar 

mutu yang 
dipersyaratkan 

- DOC : sesuai standar 

mutu yang 
dipersyaratkan 
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- Vaksin : sesuai 
ketentuan 

pendaftaran obat  

- Obat-obatan : sesuai 
ketentuan 

Pendaftaran Obat 
Hewan” 

 e. Penambahan klausula 
terkait hak Plasma 

untuk menolak, 
mengembalikan serta 
meminta penggantian 

atas cacat atau rusak 
bentuk atau kualitas 
dari sapronak yang 

tidak sesuai dengan 
yang ditetapkan dalam 

perjanjian, serta 
klausula yang 
mewajibkan PT STS 

memberikan 
penggantian Sarana 

Produksi Peternakan 
yang sesuai dengan 
yang ditetapkan dalam 

Perjanjian sebagaimana 
diatur dalam point d di 

atas; 

1.3. Bahwa PT STS harus 
menyampaikan bukti 

yang valid berupa 
addendum perjanjian 
Kerja Sama Usaha 

Budidaya Ayam yang 
telah disepakati Para 
Pihak yang memuat: 

d. Menambahkan 
pengaturan 

jangka waktu 
untuk 
mengembalikan 

dan meminta 
penggantian atas 

sapronak yaitu 1 x 
24 jam, sehingga 
Pengaturan 

klausula menjadi 
berbunyi:  

 “ … dalam hal 

pada saat serah 
terima sapronak 

1.2. Bahwa PT STS dan 
Plasma, 

menyesuaikan 
Perjanjian dalam 
bentuk addendum 

Perjanjian, yang 
memuat: 

c. Menambahkan 

pengaturan 
jangka waktu 

untuk 
mengembalikan 
dan meminta 

penggantian atas 
sapronak yaitu 1 x 

24 jam, sehingga 
Pengaturan 
klausula menjadi 

berbunyi:  

 “ … dalam hal 
pada saat serah 

terima sapronak 
ditemukan 
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ditemukan 
sapronak yang 

tidak sesuai 
kualitas maka 
dalam jangka 

waktu 1 x 24 
jam Pihak Pelaku 
usaha Peternakan 
atau 
perwakilannya 
dapat 
mengajukan, 
penolakan, 
pengembalian dan 
penggantian 
kepada Inti. 

 Penolakan, 
pengembalian dan 
penggantian tidak 
dibenarkan atau 
tidak berlaku 
apabila Pelaku 
usaha Peternakan 
atau 
perwakilannya 
telah melewati  
jangka waktu 1 x 
24 jam setelah 
penandatanganan 
berita acara serah 
terima dokumen 

sapronak yang 
tidak sesuai 

kualitas maka 
dalam jangka 
waktu 1 x 24 

jam Pihak Pelaku 
usaha Peternakan 
atau 
perwakilannya 
dapat 
mengajukan, 
penolakan, 
pengembalian dan 
penggantian 
kepada Inti. 
Penolakan, 
pengembalian dan 
penggantian tidak 
dibenarkan atau 
tidak berlaku 
apabila Pelaku 
usaha Peternakan 
atau 
perwakilannya 
telah melewati  
jangka waktu 1 x 
24 jam setelah 
penandatanganan 
berita acara serah 
terima dokumen 
tanda terima 
dalam format 
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tanda terima 
dalam format 
apapun, yang 
merupakan bukti 
peralihan 
penguasaan 
sapronak dari STS 
kepada Pelaku 
Usaha 
Peternakan”  

apapun, yang 
merupakan bukti 
peralihan 
penguasaan 
sapronak dari STS 
kepada Pelaku 
Usaha 
Peternakan”  

 f. Jangka waktu 
pelunasan pinjaman 

Dana Modernisasi 
Kandang adalah sampai 
dengan lunasnya 

pinjaman dan/atau 
sesuai jangka waktu 

yang ditentukan yaitu 6 
tahun, dengan 
mempertimbangkan 

hasil panen dan 
kemampuan plasma 

dalam membayar. 
Terkait hal tersebut, 
harus diatur: 

    

 a. Kesepakatan Para 
Pihak tentang 

jangka waktu 
Perjanjian Kerja 
Sama yang 

1.3. Bahwa PT STS harus 
menyampaikan bukti 

yang valid berupa 
addendum perjanjian 
Kerja Sama Usaha 

1.1. Bahwa PT STS dan 
Plasma, 

menyesuaikan 
Perjanjian dalam 
bentuk addendum 

1.1. Bahwa PT STS dan 
Plasma, 

menyesuaikan 
Perjanjian dalam 
bentuk addendum 
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disesuaikan dengan 
jangka waktu 

pinjaman Dana 
Modernisasi 
Kandang dan/atau 

lunasnya hutang 
Plasma; 

Budidaya Ayam yang 
telah disepakati Para 

Pihak yang memuat: 

a. Pengaturan 
kesepakatan Para 

Pihak tentang 
jangka waktu 

Perjanjian Kerja 
Sama yang 
disesuaikan 

dengan jangka 
waktu pinjaman 

Dana Modernisasi 
Kandang 
dan/atau 

lunasnya hutang 
Plasma; 

Perjanjian, yang 
memuat: 

a. pengaturan 
kesepakatan Para 
Pihak tentang 

jangka waktu 
Perjanjian Kerja 

Sama yang 
disesuaikan 
dengan jangka 

waktu pinjaman 
Dana Modernisasi 

Kandang 
dan/atau 
lunasnya hutang 

Plasma; 

Perjanjian, yang 
memuat: 

a. pengaturan 
kesepakatan Para 
Pihak tentang 

jangka waktu 
Perjanjian Kerja 

Sama yang 
disesuaikan 
dengan jangka 

waktu pinjaman 
Dana Modernisasi 

Kandang 
dan/atau 
lunasnya hutang 

Plasma; 

 b. Klausula dalam hal 
plasma ingin 
melunasi hutangnya 

lebih awal dari yang 
diperjanjikan; 

(sudah di Draft 
Perjanjian SP 1 
Pasal 3.8.a) 

    

 c. Hak Plasma untuk 
menentukan 

kelangsungan usaha 
peternakannya, 
setelah lunasnya 
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hutang Dana 
Modernisasi 

Kandang. Apabila 
para pihak 
bersepakat untuk 

melanjutkan Kerja 
Sama kembali, maka 

para pihak dapat 
bernegosiasi kembali 
untuk bekerja sama 

dengan 
memperhatikan 

prinsip-prinsip 
kemitraan yaitu 
saling memerlukan, 

saling mempercayai, 
saling 
menguntungkan dan 

saling memperkuat. 

 Terkait hal sebagaimana 

disebutkan dalam angka 
1 tersebut diatas, PT STS 

wajib menyampaikan 
bukti dokumen terkait 
Perubahan Perjanjian 

tersebut yang telah 
disepakati para pihak 

 

 

  

 

 

      

2. Terkait Pelaksanaan Kemitraan    
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 a. STS wajib 
menyampaikan 

pemaparan laporan 
kepada Plasma secara 
berkala yang berisi 

penjelasan terkait: 

- resiko pembiayaan 

- pembebanan hutang 
dan juga bunganya 

- skema hutang 

Plasma 

- mekanisme 

pemotongan 

- laporan pembayaran 
hutang Plasma, 

bukti terima 
pembayaran cicilan 
serta laporan sisa 

hutang Plasma 

- laporan keuangan 

terkait hutang 
modernisasi 
kandang dan 

pembiayaan 
sapronak 

terkait hal tersebut PT 

STS wajib 
menyampaikan bukti 

Guna keterbukaan 
informasi dan memenuhi 

prinsip saling 
mempercayai diatara Para 
Pihak, maka PT STS wajib 

menyampaikan 
pemaparan laporan 

kepada Plasma secara 
berkala yang berisi 
penjelasan terkait resiko 

pembiayaan, pembebanan 
hutang  dan juga 

bunganya, skema hutang 
Plasma, mekanisme 
pemotongan, laporan 

pembayaran hutang 
Plasma, bukti terima 
pembayaran cicilan serta 

laporan sisa hutang 
Plasma, laporan keuangan 

terkait hutang modernisasi 
kandang dan pembiayaan 
sapronak. 

Terkait hal tersebut PT 
STS wajib menyampaikan 
bukti pelaksanaan 

pemaparan tersebut 
diatas, berupa dokumen 

tanda terima 
pembayaran cicilan yang 
sudah ditanda tangani 

Guna keterbukaan 
informasi dan memenuhi 

prinsip saling 
mempercayai diatara Para 
Pihak, maka PT STS wajib 

menyampaikan 
pemaparan laporan 

kepada Plasma secara 
berkala yang berisi 
penjelasan terkait resiko 

pembiayaan, pembebanan 
hutang  dan juga 

bunganya, skema hutang 
Plasma, mekanisme 
pemotongan, laporan 

pembayaran hutang 
Plasma, bukti terima 
pembayaran cicilan serta 

laporan sisa hutang 
Plasma, laporan keuangan 

terkait hutang modernisasi 
kandang dan pembiayaan 
sapronak. 

Terkait hal tersebut PT 
STS wajib 
menyampaikan bukti 

pelaksanaan pemaparan 
tersebut diatas, berupa 

dokumen tanda terima 
pembayaran cicilan yang 
sudah ditanda tangani 

Guna keterbukaan 
informasi dan memenuhi 

prinsip saling 
mempercayai diatara Para 
Pihak, maka PT STS wajib 

menyampaikan 
pemaparan laporan 

kepada Plasma secara 
berkala yang berisi 
penjelasan terkait resiko 

pembiayaan, pembebanan 
hutang  dan juga 

bunganya, skema hutang 
Plasma, mekanisme 
pemotongan, laporan 

pembayaran hutang 
Plasma, bukti terima 
pembayaran cicilan serta 

laporan sisa hutang 
Plasma, laporan keuangan 

terkait hutang modernisasi 
kandang dan pembiayaan 
sapronak. 

Terkait hal tersebut PT 
STS wajib 
menyampaikan bukti 

pelaksanaan pemaparan 
tersebut diatas, berupa 

dokumen tanda terima 
pembayaran cicilan yang 
sudah ditanda tangani 
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pelaksanaan 
penyampaian 

pemaparan tersebut 
diatas, berupa 
dokumen tanda terima 

pembayaran cicilan 
yang sudah ditanda 

tangani oleh Plasma 
serta bukti berupa 
dokumentasi/foto, 

notulen penyampaian 
dan pemaparan 

laporan yang telah 
ditandatangani oleh 
Para Pihak yang 

menjalankan 
Perjanjian Kerja Sama 
kemitraan dengan PT 

STS. 

ole Plasma serta bukti 
berupa 

dokumentasi/foto, 
notulen penyampaian 
dan pemaparan laporan 

yang telah 
ditandatangani oleh Para 

Pihak yang menjalankan 
Perjanjian Kerja Sama 
kemitraan dengan PT 

STS setelah diterimanya 
Peringatan Tertulis II. 

 

ole Plasma serta bukti 
berupa 

dokumentasi/foto, 
notulen penyampaian 
dan pemaparan laporan 

yang telah 
ditandatangani oleh Para 

Pihak yang menjalankan 
Perjanjian Kerja Sama 
kemitraan dengan PT 

STS. 

 

 

ole Plasma serta bukti 
berupa 

dokumentasi/foto, 
notulen penyampaian 
dan pemaparan laporan 

yang telah 
ditandatangani oleh Para 

Pihak yang menjalankan 
Perjanjian Kerja Sama 
kemitraan dengan PT 

STS. 

 

Keterangan: 

 
: selesai dilaksanakan 

 
: belum selesai dilaksanakan 

 

 



 

 

 

5.8.3. Berdasarkan rekapitulasi di atas, terlihat bahwa 

hingga berakhirnya jangka waktu perpanjangan 

Peringatan Tertulis III, Terlapor belum 

melaksanakan perintah perbaikan sebagai berikut:  

5.8.3.1. Bahwa PT STS dan Plasma, 

menyesuaikan Perjanjian dalam bentuk 

addendum Perjanjian, yang memuat 

Pengaturan mengenai kesepakatan 

harga sewa menyewa dan harga jual 

beli tanah dan kandang.  -----------------  

Bahwa pengaturan mengenai 

kesepakatan harga sewa menyewa dan 

juga harga jual beli tanah dan kandang 

yang berada diatasnya, harus dilakukan 

sesuai harga pasar dengan 

memperhatikan kewajaran dan 

kepatutan pada saat transaksi 

dilakukan. Penentuan harga sewa 

menyewa diawal dan menetapkan harga 

berdasarkan NJOP sebagai harga jual beli 

mengindikasikan adanya upaya 

menguasai dengan cara menentukan 

sepihak dalam penentuan harga sewa 

menyewa dan jual beli tanah dan 

kandang.  -------------------------------------  

Guna memberikan kepastian dalam 

memperoleh harga terbaik atas asset 

yang dimilikinya, maka Plasma juga 

harus diberikan hak untuk menyewakan 

dan atau menjual tanah dan kandang 

yang ada diatasnya kepada pihak lain, 

dalam hal Plasma mendapatkan harga 

lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh 

Pihak PT STS ---------------------------------  

5.8.3.2. Bahwa PT STS dan Plasma, 

menyesuaikan Perjanjian dalam bentuk 



 

-146- 
 

SALINAN 

addendum Perjanjian, yang memuat: 

pengaturan kesepakatan Para Pihak 

tentang jangka waktu Perjanjian Kerja 

Sama yang disesuaikan dengan jangka 

waktu pinjaman Dana Modernisasi 

Kandang dan/atau lunasnya hutang 

Plasma. ----------------------------------------  

Terkait hal tersebut, bahwa hak Plasma 

untuk menentukan kelangsungan usaha 

peternakannya, setelah lunasnya hutang 

Dana Modernisasi Kandang, apabila para 

pihak bersepakat untuk melanjutkan 

Kerja Sama Kembali, maka para pihak 

dapat bernegosiasi kembali untuk 

bekerja sama dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip kemitraan yaitu saling 

memerlukan, saling mempercayai, saling 

menguntungkan dan saling memperkuat.  

5.8.3.3. Bahwa PT STS harus menyampaikan 

bukti yang valid berupa addendum 

perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya 

Ayam yang telah disepakati Para Pihak 

yang memuat penyesuaian dengan 

menambahkan dan mengatur dalam 

addendum pengaturan mengenai: ------  

“...Spesifikasi kualitas sapronak yang 
dipasok berdasarkan ketentuan Pasal ini 
dapat dinyatakan sebagai berikut:  

Pakan : telah memperoleh 
Sertifikat SNI  

DOC : telah memperoleh 
Sertifikat SNI dengan 
kisaran ______ - _____ 
gram 

Vaksin  : telah memperoleh 
Sertifikat SNI 

Obat-obatan : telah memperoleh 
Sertifikat   SNI” 

 

5.8.3.4. Terkait hal-hal sebagaimana tersebut di 

atas, PT STS wajib menyampaikan bukti 
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dokumen terkait Perubahan Perjanjian 

tersebut yang telah disepakati para 

pihak.  -----------------------------------------  

5.8.3.5. Guna keterbukaan informasi dan 

memenuhi prinsip saling mempercayai 

diatara Para Pihak, maka PT STS wajib 

menyampaikan pemaparan laporan 

kepada Plasma secara berkala yang berisi 

penjelasan terkait resiko pembiayaan, 

pembebanan hutang dan juga bunganya, 

skema hutang Plasma, mekanisme 

pemotongan, laporan pembayaran 

hutang Plasma, bukti terima pembayaran 

cicilan serta laporan sisa hutang Plasma, 

laporan keuangan terkait hutang 

modernisasi kandang dan pembiayaan 

sapronak. -------------------------------------  

5.8.3.6. Terkait hal tersebut PT STS wajib 

menyampaikan bukti pelaksanaan 

pemaparan tersebut diatas, berupa 

dokumen tanda terima pembayaran 

cicilan yang sudah ditanda tangani oleh 

Plasma serta bukti berupa 

dokumentasi/foto, notulen penyampaian 

dan pemaparan laporan yang telah 

ditandatangani oleh Para Pihak yang 

menjalankan Perjanjian Kerja Sama 

kemitraan dengan PT STS. -----------------  

5.9. Fakta Persidangan. ----------------------------------------------------  

Kemitraan Inti Plasma dengan Modernisasi Kandang (vide bukti 

I.B3, I.B9, BAP Saksi, Saidri, BAP Saksi Wiyogo, BAP PL 

Terlapor, T.47, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, 

T59, T60, T61, T62, T63, T64, T65, T66, T67, T68). --------------  

5.9.1. Bahwa bisnis utama Terlapor adalah kemitraan yang 

lingkupnya adalah memasok Sarana produksi 

ternak (sapronak) yang terdiri dari anak ayam umur 

sehari (day old chick/DOC), pakan, vaksin dan obat-
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obatannya kepada peternak plasma dan membeli 

ayam hasil budidaya peternak plasma: ----------------  

5.9.2. Bahwa kemitraan inti plasma yang dilakukan oleh 

Terlapor terdiri atas kemitraan tanpa modernisasi 

kandang dan dengan modernisasi kandang. ---------  

5.9.3. Bahwa berdasarkan data-data dari Terlapor, 

diketahui 117 (seratus tujuh belas) Peternak Plasma 

yang telah membuat Kerja Sama Budidaya Ayam 

dengan Terlapor yang termasuk didalamnya program 

modernisasi kandang. ------------------------------------  

5.9.4. Jangka waktu perjanjian kemitraan pola inti plasma 

dengan modernisasi kandang adalah 20 (dua puluh 

tahun) sedangkan untuk kemitraan inti plasma 

tanpa modernisasi kandang berjangka waktu 5 (lima) 

tahun. -------------------------------------------------------  

5.9.5. Bahwa pembahasan perkara a quo adalah 

pelaksanaan pola kemitraan inti plasma dengan 

modernisasi kandang, dimana dalam kemitraan ini 

Terlapor merupakan pihak inti dan peternak sebagai 

pihak plasma. ----------------------------------------------  

5.9.6. Berdasarkan data-data yang telah disampaikan oleh 

Terlapor, peternak plasma dalam hubungan 

kemitraan dengan Terlapor adalah pelaku usaha 

perorangan. ------------------------------------------------  

5.9.7. Bahwa tidak semua perjanjian kerja sama budidaya 

ayam yang dijalankan Terlapor memasukkan 

program modernisasi kandang. -------------------------  

5.9.8. Bahwa dahulu pendanaan untuk modernisasi 

kandang keuntungan merupakan dana dari induk 

perusahaan yaitu PT Charoen Pokhpand Indonesia 

(PT CPI) yang disalurkan kepada peternak plasma 

melalui Terlapor, namun saat ini STS telah memiliki 

permodalan sendiri. ---------------------------------------  

5.9.9. Bahwa dalam Perjanjian Modernisasi Kandang 

tersebut Terlapor memberikan pinjaman kepada 

peternak Plasma berkisar antara 

Rp1.412.000.000,00 (satu milyar empat ratus dua 
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belas juta rupiah) hingga Rp2.219.000.000,00 (dua 

miliar dua ratus sembilan belas juta rupiah) untuk 

kapasitas kandang 40.000 (empat puluh ribu) ekor.  

5.9.10. Untuk pengoperasian kandang modern, Terlapor 

akan memberikan panduan/guidance kepada 

peternak plasma sehingga dipastikan mampu 

beternak. ---------------------------------------------------  

5.9.11. Bahwa teknologi yang digunakan bukanlah teknologi 

tinggi dimana operator peternak minimal 

berpendidikan SMA/SMK atau yang sederajat. ------  

5.9.12. Bahwa lamanya 1 siklus (masuknya DOC ke 

kandang/check in hingga panen) budidaya ayam 

dalam kemitraan adalah 37-40 hari, dan dalam 

setahun terdapat 6 (enam) siklus. ----------------------  

5.9.13. Berat ayam hasil budidaya dipanen setelah berusia 

37-40 hari dengan berat rata-rata 1,8 – 2 Kg. --------  

5.9.14. Harga jual ayam peternak plasma bersifat fluktuatif 

dan dievaluasi setiap 6 (bulan) dan besaran harga 

ditentukan oleh sepenuhnya Terlapor. ----------------  

5.9.15. Bahwa saksi menyatakan jika dalam satu siklus 

panen mortalitas ayam sebesar 2%-5%. ---------------  

5.9.16. Bahwa pembeli ayam hasil budidaya peternak 

plasma adalah Terlapor sebagai Inti dengan harga 

jual yang ditentukan oleh Terlapor sebesar 

Rp20.000,00/kg (dua puluh ribu rupiah per 

kilogram). ---------------------------------------------------  

5.9.17. Saksi Wiyogo menyatakan bahwa hasil penjualan 1 

(satu) siklus adalah Rp1.970.879.660,00 (satu 

milyar sembilan ratus tujuh puluh juta delapan 

ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam 

puluh rupiah). ---------------------------------------------  

5.9.18. Pasokan sapronak selama jangka waktu kerja sama 

hanya akan dipasok oleh Terlapor dan hasil 

budidaya ayam juga akan dibeli oleh Terlapor, bukan 

oleh pihak lain. --------------------------------------------  

5.9.19. Bahwa dalam beberapa Perjanjian Kerja Sama 

(termasuk yang sudah diamandemen maupun masih 
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dalam bentuk draft), yang berhak untuk mengubah 

bentuk kerjasama dan mengakhiri. --------------------  

5.9.20. Selama terikat pada Perjanjian Kemitraan dengan 

Plasma mendapatkan jaminan pasokan Sarana 

Produksi Ternak (Sapronak) yang terdiri dari day old 

chick (DOC), pakan, obat-obatan dan vaksin yang 

merupakan input dari produksi/budidaya ayam 

pedaging. ---------------------------------------------------  

5.9.21. Plasma akan kesulitan mendapatkan pasokan 

Sapronak jika tidak menjadi plasma. ------------------  

5.10. Pengaturan Kesepakatan Harga Sewa Menyewa Kandang dan 

Kesepakatan Harga Jual Beli Tanah dan Kandang. --------------  

5.10.1. Tentang Kesepakatan Jual Beli Tanah dan Kandang 

(vide bukti dokumen A28, A53, BAP PL Terlapor T70, 

T71); ---------------------------------------------------------  

5.10.1.1. Bahwa berkaitan dengan Kesepakatan 

Jual Beli Tanah dan Kandang Plasma 

oleh Terlapor, Bagian Perintah Perbaikan 

Atas Dugaan Pelanggaran angka 1, angka 

1.1. Surat Peringatan Tertulis III Perkara 

Nomor 09/KPPU-K/2020 telah 

memerintahkan perbaikan yang pada 

pokoknya sebagai berikut: -----------------  

“1.1.  Bahwa PT STS dan Plasma 
menyesuaikan Perjanjian dalam 
bentuk addendum Perjanjian, yang 
memuat: 

 a.… 

b. Pengaturan mengenai 
kesepakat-an harga sewa 

menyewa dan juga harga jual 
beli tanah dan kandang. 

Bahwa pengaturan mengenai 
kesepakatan harga sewa 
menyewa dan juga harga jual beli 
tanah dan kandang yang berada 
diatasnya, harus dilakukan sesuai 
harga pasar dengan 
memperhatikan kewajaran dan 
kepatutan pada saat transaksi 
dilakukan. Penentuan harga sewa 
menyewa diawal dan menetapkan 
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harga berdasarkan NJOP sebagai 
harga jual beli mengindikasikan 
adanya upaya menguasai dengan 
cara menentukan sepihak dalam 
penentuan harga sewa menyewa 
dan jual beli tanah dan kandang”. 

Guna memberikan kepastian 
dalam memperoleh harga terbaik 
atas asset yang dimilikinya, maka 
Plasma juga harus diberikan hak 
untuk menyewakan dan atau 
menjual tanah dan kandang yang 
ada diatasnya kepada pihak lain, 

dalam hal Plasma mendapatkan 
harga lebih tinggi dari yang 
ditawarkan oleh Pihak PT STS.” 

 

5.10.1.2. Bahwa mencermati Bagian Perintah 

Perbaikan Atas Dugaan Pelanggaran 

angka 1, angka 1.1. Surat Peringatan 

Tertulis III, KPPU menginginkan 

kesepakatan harga yang dalam transaksi 

jual beli kandang adalah harga pasaran 

atau penawaran tertinggi bukan sekedar 

harga berdasarkan Nilai Jual Obyek 

Pajak (NJOP).  --------------------------------  

5.10.1.3. Terlapor menanggapi perintah pada Surat 

Peringatan Tertulis III Perkara Nomor 

09/KPPU-K/2020 tersebut di atas 

dengan membuat dan menyampaikan 

kepada KPPU berupa Laporan 

Pelaksanaan Peringatan Tertulis III 

Dalam Perpanjangan dan draft Perjanjian 

Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Yang 

Diperbaharui. --------------------------------  

5.10.1.4. Angka 4) Laporan Pelaksanaan 

Peringatan Tertulis III Dalam 

Perpanjangan dari Terlapor secara 

lengkap adalah sebagai berikut: ----------  

Demikian pula halnya, transaksi jual 
beli tanah dan kandang bersifat sangat 
kondisional, yaitu sangat tergantung pada 



 

-152- 
 

SALINAN 

kondisi kemauan pelaku usaha 
peternakan. Dalam draft Kerjasama Usaha 
Budidaya Ayam Yang Diperbarui, opsi beli 
tanah dan bangunan kandang baru 
terbuka apabila pelaku usaha peternakan 
bermaksud atau berkeinginan untuk 
menjual tanah dan bangunan Kandang. 
Dalam draft tersebut dinyatakan bahwa 
acuan harganya adalah sesuai 
kesepakatan para pihak (Vide Pasal 4.10).  

Jual-beli sebagaimana dimaksud di 
dalam draft Kerjasama Usaha Budidaya 
Ayam Yang Diperbarui hanya merupakan 

sebuah opsi/pilihan berdasarkan kondisi- 
kondisi tertentu, dimana STS selaku Inti 
hanya diberikan prioritas dalam membeli 
Kandang Plasma, namum apabila tidak 
ada kesepakatan antara Inti dan Plasma 
maka opsi tersebut tentu tidak diambil. 
Jika hal demikian terjadi, pelaku usaha 
peternakan diberi kesempatan untuk 
menawarkan dan melakukan jual-beli 
dengan pihak lain berdasarkan harga yang 
mereka sepakati. 

 

5.10.1.5. Bahwa selanjutnya ketentuan tentang 

Kesepakatan Jual Beli Kandang dan 

Tanah Peternakan Plasma oleh Terlapor, 

dituangkan di Pasal 4 Angka 4.10 draft 

Perjanjian Kerjasama Usaha Budidaya 

Ayam Yang Diperbaharui secara lengkap 

menyatakan: ----------------------------------  

“4.10 Pelaku Usaha Peternakan sepakat 
dan berjanji bahwa selama Jangka 
Waktu Kerja Sama, meskipun 
kewajiban pengembalian Dana 
Modernisasi Kandang sudah 
diselesaikan oleh Pelaku Usaha 
Peternakan, STS memiliki hak 
prioritas untuk membeli kandang 

termasuk tanah atau lahan 
peternakan, apabila Pelaku Usaha 
Peternakan bermaksud untuk 
menjual atau dengan cara lain 
mengalihkan kepemilikan atas 
Kandang dan/atau tanah atau lahan 
peternakannya. Dalam hal ini, STS 
dan Pelaku Usaha Peternakan 
bersepakat, untuk pada waktunya 
nanti, bahwa harga tanah dan 
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bangunan adalah sesuai dengan 
kesepakatan Para Pihak.” 

 

5.10.1.6. Bahwa adanya Pasal 4 Angka 4.10 draft 

Perjanjian Kerjasama Usaha Budidaya 

Ayam Yang Diperbaharui, Terlapor 

tetap mengikat Plasma untuk 

memberikan hak prioritas untuk 

membeli kandang dan tanah 

peternakan kepada Terlapor ketika 

Plasma akan menjual dan atau 

mengalihkan tanah dan kandangnya. ---  

5.10.1.7. Bahwa Pasal 4 Angka 4.10 draft 

Perjanjian Kerjasama Usaha Budidaya 

Ayam Yang Diperbaharui tidak 

menyebutkan harga pasaran pada saat 

terjadinya jual beli tanah dan kandang, 

tetapi terminologi “harga pasaran” 

diganti dengan “harga kesepakatan para 

pihak” tetapi telah menghilangkan 

klausul “harga berdasarkan NJOP”. ------  

5.10.1.8. Bahwa dengan demikian berdasarkan 

Laporan Hasil Penambahan Jangka 

Waktu Pelaksanaan Peringatan Tertulis 

III Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 

mengenai Kesepakatan Jual Beli Tanah 

dan Kandang, menyatakan Terlapor telah 

melaksanakan perintah dimaksud. -------  

5.10.2. Tentang Kesepakatan Harga Sewa Menyewa Tanah 

dan Kandang (vide bukti dokumen I.A28, I.A53, BAP 

Eli Suhanto, BAP Saksi Saidri, BAP Saksi BAP Ahli 

Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA., IPU., ASEAN, Eng., 

BAP Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik 

Indonesia, BAP PL Terlapor, T70, T71). ----------------  
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5.10.2.1. Bahwa berkaitan dengan Kesepakatan 

Jual Beli Tanah dan Kandang Plasma 

oleh Terlapor, Bagian Perintah Perbaikan 

Atas Dugaan Pelanggaran Angka 1, 

Angka 1.1. huruf b. Surat Peringatan III 

Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 telah 

memerintahkan perbaikan yang pada 

pokoknya sebagai berikut: -----------------  

“1.1.  Bahwa PT STS dan Plasma 

menyesuaikan Perjanjian dalam 
bentuk addendum Perjanjian, yang 
memuat: 

 a.… 

b. Pengaturan mengenai 

kesepakat-an harga sewa 
menyewa dan juga harga jual 

beli tanah dan kandang. 

Bahwa pengaturan mengenai 
kesepakatan harga sewa 
menyewa dan juga harga jual beli 
tanah dan kandang yang berada 
diatasnya, harus dilakukan sesuai 
harga pasar dengan 
memperhatikan kewajaran dan 
kepatutan pada saat transaksi 
dilakukan. Penentuan harga sewa 
menyewa diawal dan menetapkan 
harga berdasarkan NJOP sebagai 
harga jual beli mengindikasikan 
adanya upaya menguasai dengan 
cara menentukan sepihak dalam 
penentuan harga sewa menyewa 
dan jual beli tanah dan kandang”. 

Guna memberikan kepastian 
dalam memperoleh harga terbaik 
atas asset yang dimilikinya, maka 
Plasma juga harus diberikan hak 
untuk menyewakan dan atau 
menjual tanah dan kandang yang 
ada diatasnya kepada pihak lain, 
dalam hal Plasma mendapatkan 
harga lebih tinggi dari yang 
ditawarkan oleh Pihak PT STS.” 

 

5.10.2.2. Bahwa Terlapor telah menanggapi 

dengan membuat draft Perjanjian Kerja 

Sama Usaha Budidaya Ayam Yang 
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Diperbaharui dan telah disampaikan ke 

KPPU. ------------------------------------------  

5.10.2.3. Bahwa draft Perjanjian Kerja Sama 

Usaha Budidaya Ayam Yang 

Diperbaharui telah mengatur tentang 

sewa menyewa kandang Plasma oleh 

Terlapor yang pada pokoknya sebagai 

akibat dari pengakhiran atau 

pengubahan pola kerja sama sebelum 

Jangka Waktu Kerja Sama berakhir, 

Plasma wajib menyerahkan pengelolaan 

Kandang kepada Terlapor melalui 

mekanisme sewa menyewa. ----------------  

5.10.2.4. Bahwa kondisi tersebut di atas 

berdasarkan Pasal 4 angka 4.11 draft 

dokumen Perjanjian Kerjasama Usaha 

Budidaya Ayam Yang Diperbaharui, 

yang secara lengkap menyatakan: --------  

“4.11 Dalam hal karena suatu alasan, 
termasuk namun tidak terbatas pada 
alasan-alasan yang dinyatakan 
dalam Pasal 13.3 Perjanjian ini, 
hubungan kerja sama berdasarkan 
Perjanjian ini diakhiri atau diubah 
pola kerja samanya sebelum Jangka 
Waktu Kerja Sama berakhir, Pelaku 
Usaha Peternakan wajib 
menyerahkan pengelolaan kandang 
kepada Terlapor melalui mekanisme 

sewa menyewa, untuk jangka waktu 
selama sisa Jangka Waktu Kerja 
Sama.” 

 

5.10.2.5. Bahwa meskipun pola kerja sama beralih 

ke sewa menyewa tanah dan kandang, 

Terlapor tetap menuntut pengembalian 

Dana Modernisasi kandang sebagaimana 

ketentuan Pasal 4 Angka 4.12. draft 

Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya 

Ayam Yang Diperbaharui, yang secara 

lengkap menyatakan sebagai berikut: ---  



 

-156- 
 

SALINAN 

“4.12 Dalam hal terjadi peristiwa 
sebagaimana dimaksud dalam 
Ketentuan Pasal 4.11 tersebut, 
Pelaku Usaha Peternakan tetap 
berkewajiban untuk mengembalikan 
Dana Modernisasi Kandang 
seluruhnya menurut tata cara 
pengembalian yang ditetapkan oleh 
STS sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan-ketentuan 4.3 dan 4.4. 

 

5.10.2.6. Bahwa dengan memperhatikan 2 (dua) 

pasal di atas maka bagi peternak plasma 

yang masih memiliki hutang modernisasi 

kandang wajib melunasi sisa hutang 

modernisasi kandang dan dipaksa 

menjalankan mekanisme sewa menyewa 

tanah dan kandang. -------------------------  

5.10.2.7. Bahwa selain 2 (dua) ketentuan di atas, 

masih terdapat beberapa ketentuan yang 

berkaitan dengan sewa menyewa 

kandang dalam draft Perjanjian 

Kerjasama Usaha Budidaya Ayam Yang 

Diperbaharui, yaitu Pasal 13 Angka 13.4, 

Angka 13.5, Angka 13.6, dan Angka 13.7, 

yang secara lengkap berbunyi sebagai 

berikut: ----------------------------------------  

13.4 Pengubahan pola kerja sama 
berdasarkan ketentuan 13.3 
Perjanjian ini dilakukan dari pola 
kerja sama usaha budidaya ayam 
berdasarkan Perjanjian ini menjadi 
sewa-menyewa kandang selama sisa 
Jangka Waktu Kerja Sama dengan 
ketentuan-ketentuan sebagaimana 
disepakati dalam Perjanjian ini. 

13.5 Pelaku Usaha Peternakan dengan ini 
bersedia menandatangani Perjanjian 
Sewa Menyewa Kandang yang 
berlaku efektif sejak kerja sama 
budidaya ini berubah menjadi kerja 
sama sewa-menyewa kandang 
sesuai ketentuan Perjanjian ini. 
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13.6 Dalam Perjanjian Sewa Menyewa 
dimaksud, STS diberikan kuasa atau 
hak untuk memotong pajak 
penghasilan (PPh) yang timbul atas 
sewa menyewa dengan tarif sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

13.7 STS sewaktu-waktu dapat 
mengakhiri kerja sama sewa 
menyewa atas pertimbangan STS 
sendiri, antara lain karena kondisi 
kandang sudah tidak layak, 
perubahan peruntukan lahan 
berdasarkan peraturan pemerintah 

setempat, kondisi keamanan tidak 
mendukung iklim usaha yang 
kondusif. 

 

5.10.2.8. Bahwa mencermati pasal-pasal tentang 

sewa menyewa kandang dalam draft 

Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya 

Ayam Yang Diperbaharui tersebut di atas, 

tidak mengatur mengenai harga 

kesepakatan sewa kandang ketika 

kondisi sewa menyewa terjadi sebagai 

akibat perubahan pola kerja sama atau 

berakhirnya perjanjian kerjasama usaha 

budidaya ayam. ------------------------------  

5.10.2.9. Bahwa tim Investigator menduga bahwa 

ketentuan mengenai harga sewa kandang 

akan diatur dalam perjanjian sewa 

menyewa kandang bukan pada Perjanjian 

Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Yang 

Diperbaharui. --------------------------------  

5.10.2.10. Bahwa berdasarkan Saksi Eli Suhanto 

pada pokoknya menyatakan bahwa 

Terlapor menentukan secara sepihak 

harga sewa menyewa kandang secara 

sepihak dalam perjanjian yang terdahulu 

dan belum dilakukan amandemen 

mengenai pengaturan sewa menyewa 

kandang. --------------------------------------  
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5.10.2.11. Bahwa berdasarkan Saksi Wiyogo, Saksi 

Saidri dan Saksi Jojon Tarjono 

mengetahui ada ketentuan mengenai 

sewa menyewa kandang, namun tidak 

berniat untuk menyewakan kepada 

Terlapor. Meskipun demikian Saksi pada 

pokoknya mengakui jika Terlapor belum 

pernah mengajukan perubahan atau 

perbaikan pengaturan tentang 

kesepakatan harga sewa menyewa. ------  

5.10.2.12. Bahwa berdasarkan Ahli Prof. Dr. Ir. Ali 

Agus, DAA., DEA., IPU., ASEAN, Eng. 

yang diajukan oleh Terlapor menyatakan 

pada pokoknya, tidak ada ketentuan 

sewa menyewa kandang plasma kepada 

inti dalam Perjanjian Kerja Sama 

Budidaya Ayam antara Fakultas 

Peternakan Universitas Gajah Mada 

selaku plasma dengan pelaku usaha 

peternakan selaku inti. ---------------------  

5.10.2.13. Bahwa berdasarkan Ahli Direktur 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Peternakan Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Kementerian Pertanian Republik 

Indonesia pada pokoknya menyatakan 

agar perjanjian yang dibuat dalam 

pelaksanaan kemitraan ini, tidak 

memuat apa yang menjadi larangan di 

kemitraan karena undang-undang 

mengamanahkan untuk mencegah 

terjadinya eksploitasi terhadap peternak 

dan masyarakat. -----------------------------  

5.10.2.14. Bahwa dengan demikian hingga 

Pemeriksaan Lanjutan ini berjalan, 

Terlapor belum menjalankan perintah 

pada Surat Peringatan Tertulis III dari 
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KPPU kepada Terlapor berkaitan perintah 

pengaturan kesepakatan harga sewa 

kandang sesuai dengan harga pasar. ----  

5.10.2.15. Bahwa berdasarkan Bagian Pelaksanaan 

Perbaikan Angka 8, Angka 8.1, Huruf b. 

Laporan Hasil Penambahan Jangka 

Waktu Pelaksanaan Peringatan Tertulis 

III Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 

mengenai Kesepakatan Harga Sewa 

Menyewa Tanah dan Kandang, pada 

pokoknya sebagai berikut: -----------------  

Namun dari hasil pemantauan didapat 
bahwa sewa menyewa merupakan satu-
satunya cara yang dapat dilakukan oleh 
Plasma dalam hal perjanjian ingin diakhiri 
atau diubah pola kerjasamanya sebelum 
jangka waktu Perjanjian berakhir.  
Selanjutnya juga akibat dari pengakhiran 
dan pengubahan pola Kerjasama tersebut, 
Plasma wajib menyerahkan pengelolaan 
Kandang kepada Terlapor melalui 
mekanisme sewa menyewa, untuk jangka 
waktu selama sisa jangka waktu 
Kerjasama, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 4.11 Draft Perjanjian. Dari draft 
Perjanjian yang disampaikan Terlapor 
tidak didapat keterangan mengenai 
adanya kesepakatan para pihak untuk 
menentukan harga sewa menyewa. 

Dengan memperhatikan ketentuan terkait 
sewa menyewa sebagaimana tersebut, 
dan tidak adanya pengaturan mengenai 

kesepakatan para pihak terkait harga, 
maka perintah perbaikan terkait 
kesepakatan harga dalam sewa menyewa, 
tidak dilaksanakan.” 

 

5.10.2.16. Bahwa dengan demikian Terlapor tidak 

melaksanakan Perintah Perbaikan Atas 

Dugaan Pelanggaran Angka 1, Angka 1.1. 

huruf b. Surat Peringatan III Perkara 

Nomor 09/KPPU-K/2020. ------------------  

5.11. Melakukan Penyesuaian dengan menambahkan dan mengatur 

dalam Addendum Pengaturan mengenai Pakan Day Old Chick 
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(DOC), Vaksin dan Obat-obatan (vide bukti dokumen I.A25, 

I.A49, I.A51 I.A52, I. I.A53, BAP Saksi Eli Suhanto, BAP Saksi 

Saidri, BAP Saksi Wiyogo, BAP Saksi Jojon Tarjono, BAP Ahli 

Dr. Ir. Wimpie Pakading, M.Sc, BAP Ahli Prof. Dr. Ir. Ali Agus, 

DAA., DEA., IPU., ASEAN, Eng., BAP Badan Standarisasi 

Nasional, BAP Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, BAP PL 

Terlapor, T26, T49, T50, T71). ---------------------------------------  

5.11.1. Bahwa Peringatan Tertulis II Perkara Nomor 

09/KPPU-K/2020 telah memberikan perintah 

perbaikan berkaitan dengan pasokan kualitas 

sapronak. ---------------------------------------------------  

5.11.2. Bahwa berdasarkan Angka 1.3 huruf c. Bagian 

Perintah Perbaikan Atas Dugaan Pelanggaran pada 

Peringatan Tertulis II Perkara 09/KPPU-K/2020 

yang secara lengkap adalah sebagai berikut: ---------  

“c.  Melakukan penyesuaian dengan 
menambahkan dan mengatur dalam 
addendum pengaturan mengenai: 

“...Spesifikasi kualitas sapronak yang dipasok 
berdasarkan ketentuan Pasal ini dapat 
dinyatakan sebagai berikut:  

Pakan : telah memperoleh 
Sertifikat SNI  

DOC : telah memperoleh 

Sertifikat SNI dengan 
kisaran ______ - _____ 

gram 

Vaksin  : telah memperoleh 

Sertifikat SNI 

Obat-obatan : telah memperoleh 
Sertifikat   SNI” 

 

5.11.3. Bahwa Terlapor telah menanggapi perintah pada 

Surat Peringatan II Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 

tersebut di atas dengan membuat draft Perjanjian 

Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam dan 

menyampaikan kepada KPPU. --------------------------  
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5.11.4. Bahwa berkaitan dengan pasokan kualitas 

sapronak, Ketentuan Pasal 5 Angka 5.3 draft 

Perjanjian Kerjasama Usaha Budidaya Ayam 

secara lengkap adalah sebagai berikut: ---------------  

“5.3. Spesifikasi kualitas Sapronak yang dipasok 
berdasarkan ketentuan pasal ini dapat diuraikan 
sebagai berikut: 

Pakan : sesuai standar mutu yang 
dipersyaratkan.  

DOC : Standar SNI dengan deviasi   

5% sebagai akibat 
Perjalanan 

Vaksin  : Nomor Pendaftaran Obat 
Obat-obatan : Nomor Pendaftaran Obat” 

 

5.11.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan 

Peringatan Tertulis II Perkara Nomor 09/KPPU-

K/2020 menyatakan hasil Pemantauan didapat 

bahwa pelaksanaan perintah perbaikan belum 

sesuai dengan perintah perbaikan dalam Peringatan 

Tertulis II Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 terkait 

spesifikasi sapronak, sehingga dengan demikian 

maka perintah perbaikan terkait spesifikasi 

sapronak tidak dilaksanakan. -------------------------  

5.11.6. Bahwa selanjutnya Terlapor kembali merevisi 

ketentuan berkaitan dengan pasokan kualitas 

sapronak sebagaimana diuraikan pada Pasal 3 

Angka 3.4. draft Amandemen Kerja Sama Usaha 

Budidaya Ayam secara lengkap adalah sebagai 

berikut: -----------------------------------------------------  

“3.4. Spesifikasi kualitas Sapronak yang dipasok 

berdasarkan ketentuan pasal ini dapat diuraikan 
sebgi berikut: 

Pakan : sesuai standar mutu yang 
dipersyaratkan.  

DOC : Standar SNI 

 Vaksin  : Nomor Pendaftaran Obat 

Obat-obatan : Nomor Pendaftaran Obat” 
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5.11.7. Bahwa menanggapi ketentuan Pasal 3 Angka 3.4 

draft Perjanjian Kerjasama Usaha Budidaya Ayam 

di atas, Laporan Hasil Pelaksanaan Peringatan 

Tertulis III Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 

menyatakan Terlapor telah melaksanakan perintah.  

5.11.8. Bahwa selanjutnya tanpa perintah perbaikan, 

Terlapor kembali mengubah ketentuan mengenai 

pasokan sapronak dari Terlapor kepada Plasma 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Angka 5.4 draft 

Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Yang 

Diperbaharui yang secara lengkap sebagai berikut:  

“5.4 Spesifikasi kualitas Sapronak yang dipasok 
berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal ini dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

Pakan : sesuai standar mutu yang 
dipersyaratkan. 

DOC : sesuai standar mutu yang 
dipersyaratkan. 

Vaksin  : sesuai ketentuan pendaftaran 
obat. 

Obat-obatan : sesuai ketentuan pendaftaran 
obat hewan. 

 

5.11.9. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 5 Angka 5.4 draft 

Perjanjian Kerjasama Usaha Budidaya Ayam di 

atas, Laporan Hasil Penambahan Jangka Waktu 

Pelaksanaan Peringatan Tertulis III Perkara Nomor 

09/KPPU-K/2020 menyatakan Terlapor tidak 

melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud 

Peringatan Tertulis II Perkara Nomor 09/KPPU-

K/2020. -----------------------------------------------------  

5.11.10. Bahwa Saksi Saidri Saksi Wiyogo dan Saksi Jojon 

Tarjono dalam Pemeriksaan Lanjutan pada 

pokoknya menyatakan: ----------------------------------  

5.11.10.1. Terikat Perjanjian Kerja Sama Budidaya 

Ayam dengan Terlapor selama 20 (dua 

puluh) tahun. ---------------------------------   
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5.11.10.2. Mendapatkan pasokan sapronak 

sepenuhnya dari Terlapor selama masa 

Perjanjian Kerja Sama Budidaya Ayam. -  

5.11.10.3. Pasokan sapronak dari Terlapor kepada 

peternak plasma merupakan transaksi 

jual beli yang pembayarannya dipotong 

dari hasil penjualan ayam peternak 

plasma yang dibeli oleh Terlapor. ---------  

5.11.10.4. Harga sapronak sepenuhnya ditentukan 

oleh Terlapor dan tidak bisa dinegosiasi. 

5.11.11. Bahwa Ahli Peternakan Ahli Dr. Ir. Wimpie Pakiding, 

M.Sc. dalam Pemeriksaan Lanjutan menyatakan 

pada pokoknya sebagai berikut: ------------------------  

5.11.11.1. Peternak Plasma menerima pasokan 

sapronak dari Inti dalam bentuk Paket 

(sudah ditentukan anak ayam umur 

sehari (day old chick/DOC), pakan, 

vaksin dan obat-obatannya. ---------------  

5.11.11.2. Pakan untuk DOC terdiri dari 3 (tiga) 

jenis yaitu pre starter, starter dan 

finisher. ---------------------------------------  

5.11.11.3. Vaksin wajib untuk peternakan unggas 

adalah Vaksin ND. --------------------------   

5.11.11.4. Obat-obat yang biasanya digunakan 

diantaranya yaitu obat-obat yang sifatnya 

seperti multivitamin sebagai anti stress.  

5.11.11.5. Pada peternak mandiri yang 

menambahkan air minum dengan gula 

apa itu gula pasir atau gula merah. ------  

5.11.11.6. Semua obat-obatan yang digunakan, 

diproduksi pabrikan dan diberikan 

secara paket. ---------------------------------  

5.11.11.7. Obat-obatan diberikan tergantung 

penyakit (kondisional). ----------------------  

5.11.12. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia melalui 

Badan Standarisasi Nasional telah mengeluarkan 



 

-164- 
 

SALINAN 

standarisasi untuk Pakan dan DOC berkaitan 

dengan perkara a quo sebagai berikut: ----------------  

5.11.12.1. Bahwa SNI 4868-1:2019 – Bibit Niaga 

(final stock) umur sehari/kuri (day old 

chick) – Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging.

 -------------------------------------------------  

5.11.12.2. Bahwa SNI 8173.1:2015 – Pakan ayam 

ras pedaging (broiler) – Bagian 1: sebelum 

masa awal (pre starter). ---------------------  

5.11.12.3. Bahwa SNI 8173.2:2015 – Pakan ayam 

ras pedaging (broiler) – Bagian 2: masa 

awal (starter). ---------------------------------  

5.11.12.4. Bahwa SNI 01.3931:2006 – Pakan ayam 

ras pedaging (broiler) – Bagian 3: masa 

akhir (finisher). -------------------------------  

5.11.13. Bahwa Ahli Direktur Pengolahan dan Pemasaran 

Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan 

dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian 

Republik Indonesia menyatakan pada pokoknya: ---  

5.11.13.1. Bahwa obat hewan yang dikeluarkan itu 

mengacu kepada standar Farmakope of 

Indonesia (FOI) Untuk menghindari 

terjadinya performa produksi yang 

kurang baik. ----------------------------------  

5.11.13.2. Perjanjian-perjanjian kemitraan itu harus 

dituangkan standar mutu yang akan 

didapatkan oleh peternak plasma. --------  

5.11.13.3. Perjanjian kemitraan harus tertuang 

standar mutu yang mengacu pada 

peraturan SNI/PTM atau standar lainnya 

yang berlaku umum seperti obat hewan. 

5.11.14. Bahwa Ahli Hukum Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, 

S.H., M.H. dalam Pemeriksaan Lanjutan pada 

pokoknya bahwa dalam perjanjian harus 

menjelaskan secara detail jenis barang-barang yang 

diperjanjikan, sehingga tidak menimbulkan 

penafsiran atau pemahaman yang berbeda, karena 
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perjanjian aka mengikat para pihak selayaknya 

undang-undang. -------------------------------------------  

5.11.15. Bahwa keterkaitan ketentuan Pasal 5 Angka 5.3 

tentang Pasokan Sapronak dengan Pasal 13 tentang 

Jangka Waktu Kerja Sama dalam draft Perjanjian 

Kerja Sama Budidaya Ayam Yang Diperbaharui, 

maka Terlapor mendapatkan kepastian memasok 

atau pemasaran untuk produk-produknya selama 

jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. -------------------  

5.11.16. Bahwa selama jangka waktu masa kerja budidaya 

yaitu 20 (dua puluh) tahun, peternak plasma hanya 

mendapat pasokan sapronak dari Terlapor dan tidak 

dapat memilih sapronak yang beredar di pasaran 

meskipun harga dipasaran lebih rendah dibanding 

harga yang ditetapkan oleh Terlapor. ------------------  

5.12. Pengaturan Kesepakatan para Pihak tentang Jangka Waktu 

Perjanjian Kerja Sama; ------------------------------------------------   

5.12.1. Bahwa perintah tentang Pengaturan Kesepakatan 

Para Pihak Tentang Jangka Waktu Perjanjian Kerja 

Sama pertama kali diperintahkan dalam Angka 1 

huruf f.a Bagian Perintah Perbaikan Atas Dugaan 

Pelanggaran pada Surat Peringatan Tertulis I 

Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 yang secara 

lengkap adalah sebagai berikut: ------------------------  

f. Jangka waktu pelunasan pinjaman Dana 
Modernisasi Kandang adalah sampai dengan 
lunasnya pinjaman dan/atau sesuai jangka waktu 
yang ditentukan yaitu 6 tahun, dengan 
mempertimbangkan hasil panen dan kemampuan 
plasma dalam membayar. Terkait hal tersebut, 
harus diatur: 

a. Kesepakatan Para Pihak tentang jangka 
waktu Perjanjian Kerja Sama yang 
disesuaikan dengan jangka waktu pinjaman 
Dana Modernisasi Kandang dan/atau 
lunasnya hutang Plasma;  

 

5.12.2. Bahwa perintah tersebut di atas tidak dijalankan 

oleh Terlapor sehingga kembali muncul di Bagian 

Perintah Perbaikan Atas Dugaan Pelanggaran Angka 



 

-166- 
 

SALINAN 

1. Angka 1.3., Huruf a. Surat Peringatan Tertulis II 

Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 pada pokoknya 

sebagai berikut: -------------------------------------------  

a. pengaturan kesepakatan Para Pihak tentang 
jangka waktu Perjanjian Kerja Sama yang 
disesuaikan dengan jangka waktu pinjaman Dana 
Modernisasi Kandang dan/atau lunasnya hutang 
Plasma.” 

 

5.12.3. Bahwa pada Surat Peringatan Tertulis III Perkara 

Nomor 09/KPPU-K/2020, perintah tersebut di atas 

muncul pada Angka 1.3 huruf a. pengaturan 

kesepakatan Para Pihak tentang Jangka Waktu Kerja 

Sama yang secara lengkap sebagai berikut: ----------  

1.1. Bahwa PT STS dan Plasma, menyesuaikan 
Perjanjian dalam bentuk addendum Perjanjian, 
yang memuat: 

a. pengaturan kesepakatan Para Pihak 
tentang jangka waktu Perjanjian Kerja 
Sama yang disesuaikan dengan jangka 
waktu pinjaman Dana Modernisasi Kandang 
dan/atau lunasnya hutang Plasma.” 

 

5.12.4. Bahwa laporan Hasil Pelaksanaan Peringatan 

Tertulis III Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020, 

menyatakan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama 

yang disesuaikan dengan jangka waktu pinjaman 

Dana Modernisasi Kandang dan/atau lunasnya 

hutang Plasma tidak dilaksanakan.  -----------------  

5.12.5. Bahwa selanjutnya melalui draft Perjanjian Kerja 

Sama Usaha Budidaya Ayam Yang Diperbaharui, 

Terlapor mengurangi jangka waktu kerja sama dari 

20 (dua puluh) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun 

sebagaimana di tuangkan pada Pasal 13 Angka 13.1 

dan 13.2 draft Perjanjian Kerja Sama Usaha 

Budidaya Ayam Yang Diperbaharui, secara lengkap 

sebagai berikut: -------------------------------------------  

13.1  Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangi 
oleh Para Pihak dan terus berlaku selama 
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sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun 
terhitung sejak penandatanganan Perjanjian ini. 

13.2  Apabila setelah waktu 10 (sepuluh) tahun 
tersebut STS dan Pelaku Usaha Peternakan 
bersepakat untuk meneruskan kerja sama 
berdasarkan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini 
dianggap diperpanjang secara otomatis selama 
10 (sepuluh) tahun, mutatis mutandis (dengan 
penyesuaian-penyesuaian) dengan tidak 
mengurangi hak-hak STS sebagaimana 
diuraikan dalam Pasal 13.3 Perjanjian ini. 

 

5.12.6. Bahwa ketentuan mengenai jangka waktu 

pengembalian pinjaman modernisasi kandang 

berdasarkan Pasal 4 Angka 4.2 draft Perjanjian 

Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Yang 

Diperbaharui oleh Terlapor, secara lengkap sebagai 

berikut: -----------------------------------------------------  

4.2  Dana Modernisasi Kandang tersebut 
dikembalikan secara angsuran oleh Pelaku 
Usaha Peternakan kepada STS dalam 

jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan tingkat 
suku bunga sebesar (5.38%) per tahun. 

 

5.12.7. Bahwa mencermati ketentuan jangka waktu 

pinjaman modernisasi kandang dalam Pasal 4 Angka 

4.2 berbeda dengan jangka waktu kerja sama dalam 

Pasal 13 Angka 13.1. -------------------------------------  

5.12.8. Bahwa jangka waktu kerja sama sudah diubah 

pengaturannya oleh Terlapor meskipun demikian 

perubahan terkait jangka waktu tersebut belum 

sepenuhnya sesuai dengan perintah perbaikan yang 

disampaikan dalam Peringatan Tertulis III yaitu yang 

disesuaikan dengan jangka waktu pinjaman Dana 

Modernisasi Kandang dan/atau lunasnya hutang 

Plasma yaitu 6 (enam) tahun. ---------------------------  

5.12.9. Bahwa menanggapi draft Perjanjian Kerja Sama 

Usaha Budidaya Ayam Yang Diperbaharui, Laporan 

Hasil Penambahan Jangka Waktu Peringatan 

Tertulis III Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 

menyatakan jangka waktu sudah diubah 
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pengaturannya oleh Terlapor sebagaimana ternyata 

dalam Draft Perjanjian tersebut di atas, meskipun 

perubahan jangka waktu tersebut belum 

mengakomodir perintah perbaikan yang 

disampaikan dalam Peringatan Tertulis III yaitu 

disesuaikannya jangka waktu pinjaman Dana 

Modernisasi Kandang dan / atau lunasnya hutang 

PlasmaTerlapor dengan jangka waktu kerja sama. --  

5.12.10. Bahwa Saksi Eli Suhanto pada pokoknya 

menyatakan bahwa sejak 1 Desember 2021 hingga 

yang bersangkutan memberikan keterangan belum 

memperoleh informasi mengenai amandemen atau 

perubahan perjanjian Kerja sama. ---------------------  

5.12.11. Bahwa Saksi Saidri dan Saksi Jojon Tarjono dalam 

Pemeriksaan Lanjutan pada pokonya menyatakan 

tidak pernah dihubungi oleh pihak Terlapor untuk 

melakukan penyesuaian perjanjian dalam bentuk 

addendum penjanjian, terkait dengan perintah 

perbaikan yang disampaikan oleh KPPU dalam 

peringatan tertulis 1, tertulis 2 dan tertulis 3. -------  

5.12.12. Bahwa Saksi Wiyogo dalam Pemeriksaan Lanjutan 

menyatakan tidak mengetahui ada addendum 

Perjanjian Kerja Sama/Perjanjian Kemitraan. -------  

5.12.13. Bahwa Bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA., 

IPU., ASEAN, Eng. yang dihadirkan Terlapor dalam 

Pemeriksaan Lanjutan pada pokoknya menyatakan 

pengalaman di Fakultas Peternakan Universitas 

Gajah Mada (UGM) jangka waktunya tidak pendek, 

tapi tidak lama juga. yaitu 5 (lima) tahun dan 

perjanjian kemitraan dapat diperpanjang 5 (lima) 

tahun. -------------------------------------------------------  

5.12.14. Bahwa Ahli Direktur Pengolahan dan Pemasaran 

Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan 

dan Kesehatan Hewan dalam Pemeriksaan Lanjutan 

pada pokoknya menyatakan: ----------------------------  

5.12.14.1. Bahwa poin penting dalam perjanjian 

kemitraan adalah perjanjian yang dibuat 
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dalam pelaksanaan kemitraan ini agar 

tidak melanggar yang menjadi larangan di 

kemitraan, karena undang-undang 

mengamanahkan untuk mencegah 

terjadinya eksploitasi terhadap peternak 

dan masyarakat. -----------------------------  

5.12.14.2. Bahwa jangan sampai terjadi perjanjian 

yang jangka waktu kemitraan yang cukup 

panjang, sehingga membuat keterikatan, 

misalnya seharusnya bisa dilunasi dalam 

5 (lima) tahun, ternyata dibuat 

perjanjiannya 10 (sepuluh) tahun. --------   

5.12.15. Bahwa dalam beberapa persidangan dalam 

Permeriksaan Lanjutan Terlapor berpegang pada 

asas-asas atau prinsip hukum, diantaranya adalah 

kebebasan berkontrak dalam pembuatan klausul 

perjanjian dan khususnya tentang masalah jangka 

waktu. -------------------------------------------------------  

5.12.16. Bahwa menurut Ahli Hukum Dr. Ermanto 

Fahamsyah, S.H., M.H., pada pokoknya 

menyatakan: 

5.12.16.1. Bahwa asas kebebasan berkotrak yang 

bukan tanpa batas, tetapi dibatasi 

peraturan atau campur tangan negara. 

5.12.16.2. Bahwa kebebasan berkontrak ini akan 

memberikan manfaat jika para pihak 

mempunyai bargaining position yang 

sama. Namun pada faktanya para pihak 

tidak selalu memiliki bargaining position 

yang sama. ------------------------------------  

5.12.17. Bahwa antara Terlapor dan Peternak Plasma tidak 

berada dalam bargaining position yang sama. --------  

5.12.18. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penambahan 

Jangka Waktu Peringatan Tertulis III Perkara Nomor 

09/KPPU-K/2020, Terlapor tidak melaksanakan 

perintah. ----------------------------------------------------  
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5.13. Hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha 

peternakannya setelah lunasnya hutang dana modernisasi 

kandang (vide bukti dokumen I.A23, I.A52, BAP Saksi Eli 

Suhanto, BAP Wiyogo, BAP Saidri, BAP Jojon Trajono, BAP Ahli 

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ahli 

Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA., IPU., ASEAN, Eng., T70, T71). 

5.13.1. Bahwa perintah tentang Pengaturan Kesepakatan 

Para Pihak Tentang Jangka Waktu Perjanjian Kerja 

Sama pertama kali diperintahkan dalam Angka 1 

huruf f. c. Bagian Perintah Perbaikan Atas Dugaan 

Pelanggaran pada Surat Peringatan I Perkara Nomor 

09/KPPU-K/2020 yang secara lengkap adalah 

sebagai berikut: -------------------------------------------  

“f. Jangka waktu pelunasan pinjaman Dana 
Modernisasi Kandang adalah sampai dengan 
lunasnya pinjaman dan/atau sesuai jangka 
waktu yang ditentukan yaitu 6 tahun, dengan 
mempertimbangkan hasil panen dan kemampuan 
plasma dalam membayar. Terkait hal tersebut, 
harus diatur:  

a.… 

b.… 

c. Hak Plasma untuk menentukan 
kelangsungan usaha peternakannya, 
setelah lunasnya hutang Dana Modernisasi 
Kandang. Apabila para pihak bersepakat 
untuk melanjutkan Kerja Sama kembali, 
maka para pihak dapat bernegosiasi 
kembali untuk bekerja sama dengan 
memperhatikan prinsip-prinsip kemitraan 
yaitu saling memerlukan, saling 
mempercayai, saling menguntungkan dan 
saling memperkuat.” 

 

5.13.2. Bahwa berdasarkan Angka 9) Alinea Kedua dokumen 

Laporan Pelaksanaan Peringatan Tertulis III Dalam 

Perpanjangan Pada Perkara Nomor 09/KPPU-

K/2020, Terlapor menyatakan sebagai berikut: -----  

“Terkait dengan pengaturan kembali kerja sama dalam 
hal utang DPMK lunas, faktanya, sejauh ini belum ada 
peternak yang melunasi kewajiban pembayaran utang 
DPMK. Namun apabila nanti pelaku usaha peternakan 
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melunasi utang DPMK, para pihak dapat melakukan 
negosiasi mengenai kerja sama usaha budidaya 
dan jangka waktu kerja sama.  

Selain itu, ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha 
peternakan membayar potential loss ditiadakan atau 
tidak diatur lagi di dalam draft Kerjasama Usaha 
Budidaya Ayam Yang Diperbarui.”  

 

5.13.3. Bahwa tanggapan Terlapor sebagaimana pada Angka 

9) Alinea Kedua dokumen Laporan Pelaksanaan 

Peringatan Tertulis III Dalam Perpanjangan Pada 

Perkara Nomor: 09/KPPU-K/2020 tidak dituangkan 

dalam draft Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya 

Ayam Yang Diperbaharui. ------------------------------  

13.1  Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangi 
oleh Para Pihak dan terus berlaku selama 
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun 
terhitung sejak penandatanganan Perjanjian ini. 

13.2  Apabila setelah waktu 10 (sepuluh) tahun 
tersebut STS dan Pelaku Usaha Peternakan 
bersepakat untuk meneruskan kerja sama 
berdasarkan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini 
dianggap diperpanjang secara otomatis selama 
10 (sepuluh) tahun, mutatis mutandis (dengan 
penyesuaian-penyesuaian) dengan tidak 
mengurangi hak-hak STS sebagaimana 
diuraikan dalam Pasal 13.3 Perjanjian ini. 

 

5.13.4. Bahwa Saksi Eli Suhanto pada pokoknya 

menyatakan bahwa sejak 1 Desember 2021 hingga 

yang bersangkutan memberikan keterangan belum 

memperoleh informasi mengenai amandemen atau 

perubahan perjanjian Kerjasama. ----------------------  

5.13.5. Bahwa Saksi Saidri dan Saksi Jojon Tarjono dalam 

Pemeriksaan Lanjutan pada pokoknya menyatakan 

tidak pernah dihubungi oleh pihak Terlapor untuk 

melakukan penyesuaian perjanjian dalam bentuk 

addendum penjanjian, terkait dengan perintah 

perbaikan yang disampaikan oleh KPPU dalam 

peringatan tertulis 1, tertulis 2 dan tertulis 3. -------  

5.13.6. Bahwa Saksi Wiyogo dalam Pemeriksaan Lanjutan 

pada pokoknya menyatakan hutang modernisasi 
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kandangnya telah lunas dalam waktu 4,5 tahun dan 

tidak ada addendum Perjanjian Kerja 

Sama/Perjanjian Kemitraan. ----------------------------  

5.13.7. Bahwa Laporan Hasil Pelaksanaan Peringatan 

Tertulis III Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 

menyatakan Terlapor tidsk melaksanakan perintah 

perbaikan. --------------------------------------------------  

5.13.8. Bahwa Ahli Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA., IPU., 

ASEAN, Eng. yang dihadirkan Terlapor pada 

pokoknya menyatakan bahwa Fakultas Peternakan 

UGM dibebaskan untuk menjalin kerjasama setelah 

melunasi hutang pembangunan kandang dalam 

masa 8 (delapan) tahun, meskipun keputusan 

selanjutnya adalah melanjutkan hubungan 

kemitraan. --------------------------------------------------  

5.13.9. Bahwa Ahli Direktur Pengolahan dan Pemasaran 

Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan 

dan Kesehatan Hewan dalam Pemeriksaan Lanjutan 

pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: --------  

5.13.9.1. Bahwa pelaksanaan kemitraan itu harus 

sesuai dengan 4 prinsip, yaitu (1) harus 

saling memerlukan, (2) saling 

mempercayai, (3) saling memperkuat, 

dan (4) saling menguntungkan. -----------  

5.13.9.2. Bahwa jangan sampai terjadi perjanjian 

kemitraan yang jangka waktu cukup 

panjang, sehingga membuat keterikatan, 

misalnya seharusnya bisa dilunasi dalam 

5 tahun, ternyata dibuat perjanjiannya 

10 tahun. Seharusnya si peternak plasma 

sudah bisa untuk mandiri, akhirnya 

tidak bisa. Ini adalah hal-hal yang 

berpotensi untuk terjadinya pelanggaran 

tersebut. ---------------------------------------  

5.13.10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta keterangan 

Saksi dan Ahli di atas maka Terlapor belum/tidak 

melaksanakan perintah berupa tidak memberikan 
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hak bagi Plasma untuk menentukan kelangsungan 

usaha peternakannya setelah lunasnya hutang dana 

modernisasi kandang. ------------------------------------  

5.14. Terlapor menyampaikan Bukti Dokumen Perubahan Perjanjian 

yang telah Disepakati para Pihak (vide bukti dokumen A23, 

A28, A50, A51, A52, A53, BAP Terlapor, T70, T71). --------------  

5.14.1. Bahwa KPPU pada pokoknya telah memerintahkan 

kepada Terlapor untuk menyampaikan Perubahan 

Perjanjian Kerja Sama Budidaya Ayam yang telah 

disepakati oleh Terlapor dan peternak Plasma 

melalui Surat Peringatan Tertulis III Perkara Nomor 

09/KPPU-K/2020 yang secara lengkap adalah 

sebagai berikut: -------------------------------------------  

“Terkait hal tersebut, PT STS wajib menyampaikan bukti 
yang valid berupa addendum perjanjian Kerja Sama 
Usaha Budidaya Ayam yang telah disepakati Para 
Pihak.” 

 

5.14.2. Bahwa Terlapor menjawab atau merespon perintah 

di atas melalui Laporan Pelaksanaan Peringatan 

Tertulis III Dalam Perpanjangan Pada Perkara 

Nomor: 09/KPPU-K/2020, yang pada pokoknya 

adalah sebagai berikut: ----------------------------------  

“Untuk pembaharuan atau addendum terhadap 
Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam atau 
yang dimaksud dalam Laporan Pelaksanaan ini yaitu 
draft Kerjasama Usaha Budidaya Ayam yang 
Diperbaharui, akan disosialisasikan dan 

ditandatangani oleh para pihak apabila pembahasan 
mengenai draft pembaharuan atau addendum 
tersebut di atas sudah selesai, dalam arti isu-isu yang 
dibahas sudah diterima oleh semua pihak yang 
berkepentingan.” 

 

5.14.3. Bahwa Laporan Hasil Penambahan Jangka Waktu 

Peringatan Tertulis III Perkara Nomor 09/KPPU-

K/2020 menyatakan sebagai berikut: -----------------  

Bahwa terkait dengan Substansi Perjanjian, Terlapor 
harus menyampaikan bukti yang valid berupa 
addendum perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya 
Ayam yang telah disepakati Para Pihak. Bahwa 
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sampai dengan berakhirnya penambahan jangka 
waktu Pelaksanaan Peringatan Tertulis III, Terlapor 
belum menambah atau belum menyampaikan bukti 
yang valid berupa addendum Perjanjian yang telah 
disepakati/ditanda tangani oleh Para Pihak yang 
melaksanakan seluruh Perintah Perbaikan dalam 
Peringatan Tertulis III.  maka dengan demikian 
Terlapor tidak melaksanakan perintah perbaikan 

terkait substansi perjanjian. 

 

5.14.4. Bahwa selama dalam jangka waktu pelaksanaan 

perbaikan dan pelaporan penambahan jangka waktu 

Peringatan Tertulis III, hingga pemeriksaan lanjutan 

ini berlangsung. Terlapor belum menyampaikan 

addendum Perjanjian yang telah disepakati/ditanda 

tangani oleh Para Pihak dalam perjanjian kerja sama 

tersebut. ----------------------------------------------------  

5.14.5. Bahwa mencermati jawaban Terlapor dengan 

membaca dan mempelajari dokumen Perjanjian 

Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Yang 

Diperbaharui masih berupa draft, maka perintah 

untuk menyampaikan Perubahan Perjanjian Kerja 

Sama Budidaya Ayam yang telah disepakati oleh 

Terlapor dan peternak Plasma belum/tidak 

dilaksanakan. ----------------------------------------------  

5.15. Terlapor wajib menyampaikan pemaparan laporan kepada 

Plasma secara berkala (vide bukti dokumen A23, A25, A28, 

A50, A51, A52, A53, BAP Terlapor, T47, T50, T51, T52, T53, 

T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T64, T65, 

T66, T67, T68, T70). ---------------------------------------------------  

5.15.1. Bahwa KPPU melalui Surat Peringatan III Perkara 

09/KPPU-K/2020 telah memerintahkan kepada 

Terlapor untuk menyampaikan pemaparan laporan 

kepada Plasma secara berkala mengenai  resiko 

pembiayaan, pembebanan hutang dan juga 

bunganya, skema hutang Plasma, mekanisme 

pemotongan, laporan pembayaran hutang Plasma, 

bukti terima pembayaran cicilan serta laporan sisa 

hutang Plasma, laporan keuangan terkait hutang 
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modernisasi kandang dan pembiayaan sapronak, 

yang secara lengkap perintah tersebut adalah 

sebagai berikut: -------------------------------------------  

Guna keterbukaan informasi dan memenuhi prinsip 
saling mempercayai diatara Para Pihak, maka PT STS 

wajib menyampaikan pemaparan laporan 
kepada Plasma secara berkala yang berisi 
penjelasan terkait resiko pembiayaan, pembebanan 
hutang dan juga bunganya, skema hutang Plasma, 
mekanisme pemotongan, laporan pembayaran hutang 
Plasma, bukti terima pembayaran cicilan serta laporan 
sisa hutang Plasma, laporan keuangan terkait hutang 
modernisasi kandang dan pembiayaan sapronak  

Terkait hal tersebut PT STS wajib 
menyampaikan bukti pelaksanaan penyampaian 

pemaparan tersebut diatas, berupa dokumen 
tanda terima pembayaran cicilan yang sudah 

ditanda tangani oleh Plasma serta bukti  

berupa dokumentasi/foto, notulen penyampaian 
dan pemaparan laporan yang telah 

ditandatangani oleh Para Pihak yang 
menjalankan Perjanjian Kerja Sama kemitraan 
dengan PT STS.  

 

5.15.2. Bahwa berdasarkan Terlapor menyampaikan 

dokumen Daftar Peternak/Plasma PT Sinar Ternak 

Sejahtera, yang pada pokoknya menjelaskan 

terdapat 117 (seratus tujuh belas) peternak plasma 

telah membuat perjanjian kemitraan inti plasma   

dengan Terlapor. ------------------------------------------  

5.15.3. Bahwa berdasarkan notulen pemaparan yang 

disampaikan Terlapor, tercatat Terlapor telah 

menjalankan perintah dengan memberikan 

pemaparan laporan kepada 19 (sembilan belas) 

Plasma atau sekitar 18% (delapan belas persen) 

mengenai resiko pembiayaan, pembebanan hutang 

dan juga bunganya, skema hutang Plasma, 

mekanisme pemotongan, laporan pembayaran 

hutang Plasma, bukti terima pembayaran cicilan 

serta laporan sisa hutang Plasma, laporan keuangan 

terkait hutang modernisasi kandang dan 

pembiayaan sapronak. -----------------------------------  
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5.15.4. Bahwa berdasarkan Angka II Laporan Pelaksanaan 

Peringatan Tertulis III Dalam Perpanjangan yang 

disampaikan oleh Terlapor, pada pokoknya 

menyatakan Terlapor memerlukan tambahan waktu 

1 (satu) bulan untuk kegiatan pemaparan laporan 

kepada seluruh plasma karena: ------------------------  

5.15.4.1. Bahwa draft kerja sama budidaya yang 

diperbaharui belum final. ------------------  

5.15.4.2. Bahwa lokasi kandang dan domisili 

peternak yang tersebar sehingga perlu 

menjadwalkan terlebih dahulu. -----------  

5.15.4.3. Adanya Pandemi Covid 19. -----------------  

5.15.5. Bahwa setelah Pemeriksaan terhadap Terlapor, 

Terlapor kembali menyampaikan dokumen notulen 

pemaparan mengenai resiko pembiayaan, 

pembebanan hutang dan juga bunganya, skema 

hutang Plasma, mekanisme pemotongan, laporan 

pembayaran hutang Plasma, bukti terima 

pembayaran cicilan serta laporan sisa hutang 

Plasma, laporan keuangan terkait hutang 

modernisasi kandang tetapi Tim Investigator 

mengabaikan fakta tersebut karena sudah 

melampaui batas waktu perpanjangan yang telah 

diberikan. ---------------------------------------------------  

5.15.6. Bahwa dengan demikian Terlapor belum/tidak 

melaksanakan perintah sebagaimana telah 

diperintahkan sebagaimana diperintahkan dalam 

Surat Peringatan. -----------------------------------------  

5.16. Tentang Pemenuhan Unsur Pelanggaran. --------------------------  

5.16.1. Bahwa Terlapor diduga melanggar Pasal 35 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berbunyi: -  

Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau 

menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau 

Menengah sebagai mitra usahanya dalam 

pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26; -------------------------------   
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5.16.2. Bahwa Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 

terdiri atas unsur-unsur pasal sebagai berikut: -----  

5.16.2.1. Unsur Usaha Besar. -------------------------  

5.16.2.2. Unsur Memiliki dan/atau Menguasai. ---  

5.16.2.3. Unsur Pelaksanaan Hubungan 

Kemitraan. 

5.16.2.4. Unsur Usaha Mikro, Kecil dan/atau 

Menengah. ------------------------------------  

5.16.3. Unsur Usaha Besar ---------------------------------------  

5.16.3.1. Pengertian Usaha Besar berdasarkan 

ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 20 

Tahun 2008 adalah usaha ekonomi 

produktif yang dilakukan oleh badan 

usaha dengan jumlah kekayaan bersih 

atau hasil penjualan tahunan lebih besar 

dari Usaha Menengah, yang meliputi 

usaha nasional milik negara atau swasta, 

usaha patungan, dan usaha asing yang 

melakukan kegiatan ekonomi di 

Indonesia. 

5.16.3.2. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 20 

Tahun 2008 menyatakan: ------------------  

5.16.3.3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan 

Menteri BKPM Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Pedoman dan Tata Cara 

Perizinan dan Fasilitasi Penanaman 

Modal menyatakan: -------------------------  

5.16.3.4. Bahwa Total Aset Terlapor pada tahun 

2020 berdasarkan Laporan Keuangan 

Tahun 2020 adalah sebesar 

Rp949.108.530.414,00 (sembilan ratus 

empat puluh sembilan milyar seratus 

delapan juta lima ratus tiga puluh ribu 

empat ratus empat belas rupiah). --------  

5.16.3.5. Pengajuan Bersih Terlapor pada tahun 

2020 berdasarkan Laporan Keuangan 

Tahun 2020 adalah sebesar 
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Rp2.796.261.868.704,00 (dua triliun 

tujuh ratus sembilan puluh enam milyar 

dua ratus enam puluh satu juta delapan 

ratus enam puluh delapan ribu tujuh 

ratus empat rupiah). ------------------------  

5.16.3.6. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka 

total aset dan nilai pejualan telah 

melebihi atau lebih besar dari kriteria 

Usaha Menengah dalam UU Nomor 20 

Tahun 2008. ----------------------------------  

5.16.3.7. Bahwa dengan demikian, unsur usaha 

besar terpenuhi. -----------------------------  

5.16.4. Unsur Memiliki dan/atau Menguasai. -----------------  

5.16.4.1. Bahwa pengertian memiliki dan/atau 

menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil 

dan/atau Usaha Menengah berdasarkan 

ketentuan Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 

2008 jo. Pasal 12 PP Nomor 17 Tahun 

2013 adalah kondisi dimana Usaha Besar 

mempunyai sebagian besar atau seluruh 

saham, modal, asset usaha Mikro, Usaha 

Kecil, dan usaha Menengah atau 

menguasai pengambilan keputusan 

terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 

Usaha Menengah yang menjadi mitranya. 

5.16.4.2. Bahwa fakta yang terjadi adalah jangka 

waktu kerja sama dalam perjanjian kerja 

sama yang dibuat oleh Terlapor adalah 20 

(dua puluh) tahun. ---------------------------  

5.16.4.3. Bahwa Ahli Peternakan, Prof. Dr. Ir. Ali 

Agus, DAA., DEA., IPU., ASEAN, Eng. 

yang diajukan oleh Terlapor, pada 

pokoknya menyatakan Pengalaman di 

Fakultas Peternakan UGM jangka 

waktunya tidak pendek, tapi tidak lama 

juga. yaitu 5 (lima) tahun dapat 

diperpanjang 5 (lima) tahun. ---------------  
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5.16.4.4. Bahwa Ahli Direktur Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Peternakan Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan dalam Pemeriksaan Lanjutan 

pada pokoknya menyatakan jangan 

sampai terjadi perjanjian kemitraan 

yang jangka waktu cukup panjang, 

sehingga membuat keterikatan, misalnya 

seharusnya bisa dilunasi dalam 5 (lima) 

tahun, ternyata dibuat perjanjiannya 10 

(sepeuluh) tahun. Seharusnya si peternak 

plasma sudah bisa untuk mandiri, 

akhirnya tidak bisa dan hanya mengikut 

saja. --------------------------------------------  

5.16.4.5. Bahwa meskipun Terlapor dalam 

Pemeriksaan Lanjutan pada pokoknya 

menyatakan para peternak plasma 

melakukan secara sukarela tetapi 

faktanya peternak plasma belum ada 

yang diberikan kebebasan untuk 

menentukan pilihannya/melakukan 

negosiasi terhadap kalusul-klausul 

perjanjian yang ada. ------------------------  

5.16.4.6. Bahwa Terlapor juga tidak 

mengindahkan perintah untuk 

mencantumkan kualitas sapronak untuk 

DOC dan Pakan sesuai dengan SNI serta 

obat dan vaksin sesuai dengan 

mencantumkan nomor pendaftaran obat.  

5.16.4.7. Bahwa padahal konsekuensi dari 

lamanya jangka waktu perjanjian dan 

pencantuman syarat kualitas sapronak 

pada perkara a quo menempatkan 

peternak plasma dalam kondisi pasif 

selama 20 (dua puluh) tahun dalam arti 

tidak bisa melakukan pilihan-
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pilihan/perubahan dalam menjalankan 

bisnisnya. -------------------------------------  

5.16.4.8. Bahwa pilihan-pilihan atau perubahan 

tersebut adalah pilihan untuk 

mendapatkan pasokan sapronak dan 

menjual hasil budidayanya karena 

selama 20 (dua puluh) tahun Peternak 

Plasma hanya bisa menerima pasokan 

sapronak secara paket dari Terlapor dan 

hanya menjual hasil budidaya ayam 

kepada Terlapor. ------------------------------------- 

5.16.4.9. Bahwa selama 20 (dua puluh) tahun kerja 

sama budidaya tersebut menempatkan 

peternak sebagai pasar bagi Terlapor 

sekaligus sebagai sumber bahan baku 

bagi bisnis yang lain dari grup usaha 

Terlapor. --------------------------------------   

5.16.4.10. Bagi Terlapor, dengan kerja sama 

budidaya ayam selama 20 (dua puluh) 

tahun telah memberikan kepastian 

pasar/terjualnya produk-produk PT CPI 

berupa DOC, pakan, obat dan vaksin. Hal 

ini merupakan bentuk penguasaan 

terhadap pasokan sapronak. --------------    

5.16.4.11. Bahwa dalam hal sewa menyewa tanah 

peternakan dan kandang, ketika terjadi 

perubahan kerjasama kemitraan karena 

secara sepihak atas kehendak Terlapor, 

maka kerja sama dengan peternak 

plasma berubah menjadi sewa-menyewa 

kandang. Peternak wajib menyewakan 

tanah dan kandangnya kepada Terlapor 

sepanjang sisa waktu kerja sama selain 

harus membayar hutang modernisasi 

kandang yang tersisa. ----------------------  

5.16.4.12. Bahwa bagi Peternak Plasma yang belum 

melunasi hutang modernisasi kandang 
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akan mendapakan 2 (dua) kewajiban 

sekaligus yaitu maka harus membayar 

sisa hutang dan harus merelakan 

menyewakan tanah dan kandangnya. ---  

5.16.4.13. Seharusnya ketika hutang modernisasi 

kandang sudah lunas, Peternak Plasma 

dibebaskan dari Perjanjian Kerja Sama 

Budidaya Ayam. Bagi Peternak Plasma 

yang belum lunas maka mekanisme sewa 

menyewa kandang menjadi suatu solusi 

pelunasan, karena kandang tersebut 

merupakan modal bagi peternak 

mendapatkan penghasilan untuk 

melinasi hutang. -----------------------------    

5.16.4.14. Bahwa fakta menyatakan, Peternak 

Plasma tidak mengetahui adanya klausul 

sewa menyewa tetapi yang dipahami 

adalah Peternak Plasma tidak akan 

menyewakan tanah dan kandangnya. ---  

5.16.4.15. Hal ini menunjukkan bahwa apapun 

yang terjadi kerja sama tersebut tidak 

bisa putus dan Terlapor dapat menguasai 

dan memanfaatkan kandang semaksimal 

mungkin. --------------------------------------  

5.16.4.16. Bahwa keinginan Terlapor menguasai 

kandang terlihat dari keengganan 

Terlapor menyamakan jangka waktu 

Perjanjian Kerja Sama Budidaya Ayam 

dengan jangka waktu hutang 

modernisasi kandang dengan pendapat 

Ahli Dr. Ir. Wimpie Pakiding, M.Sc. 

menyatakan usia kandang bisa mencapai 

15 (lima belas) – 20 (dua puluh). Padahal 

jangka waktu Perjanjian Kerja Sama 

Budidaya tanpa modernisasi kandang 

hanya 5 (lima) tahun. -----------------------  
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5.16.4.17. Bahwa keinginan menguasai kandang 

Peternak Plasma, pasokan sapronak dan 

hasil budidaya dari peternak plasma ini 

terlihat dari begitu kuatnya keinginan 

Terlapor mempertahankan jangka waktu 

perjanjian 20 (dua puluh) tahun. ---------   

5.16.4.18. Bahwa menurut ahli hukum Dr. Ermanto 

Fahamsyah, S.H., M.H. dalam 

persidangan Pemeriksaan Lanjutan pada 

pokoknya menyatakan bahwa 

pelaksanaan kemitraan yang berbentuk 

inti plasma, apabila plasma diposisikan 

sebagai pihak yang pasif, maka telah 

terjadi penguasaan oleh pihak inti dalam 

pelaksanaan kemitraan tersebut. 

5.16.4.19. Bahwa Tim Investigator berpendapat, 

bahwa dengan perjanjian kerja sama 

budidaya ayam/perjanjian kemitraan 

tersebut telah menempatkan peternak 

plasma sebagai pihak yang pasif dalam 

arti bahwa peternak tidak diberikan 

pilihan-pilihan dalam mejalankan 

bisnisnya dalam kurun waktu yang 

sangat lama. ----------------------------------  

5.16.4.20. Bahwa dalam kurun waktu 20 (dua 

puluh) tahun, Peternak Plasma bersikap 

pasif hanya seperti mesin produksi 

sekedar mejalankan rutinitas dengan 

dalih menjalankan perintah-perintah 

dalam perjanjian. ----------------------------  

5.16.4.21. Tim Investigator juga berpendapat bahwa 

Terlapor berusaha secara yuridis 

menguasai kandang milik peternak yang 

dibangun melalui modernisasi kandang, 

karena pada faktanya Terlapor berusaha 

mengikat/melepaskan peternak plasma 
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untuk keluar dari perjanjian kerja sama 

ini.  ---------------------------------------------  

5.16.4.22. Bahwa Ahli Direktur Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Peternakan Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan dalam Pemeriksaan Lanjutan 

pada pokoknya menyatakan: --------------   

a. Pelaksanaan kemitraan itu harus 

sesuai dengan 4 prinsip, yaitu (1) 

harus saling memerlukan, (2) saling 

mempercayai, (3) saling memperkuat, 

dan (4) saling menguntungkan.  ----  

b. Agar perjanjian yang dibuat dalam 

pelaksanaan kemitraan ini, tidak 

memuat apa yang menjadi larangan di 

kemitraan karena undang-undang 

mengamanahkan untuk mencegah 

terjadinya eksploitasi terhadap 

peternak. ---------------------------------  

5.16.4.23. Bahwa kondisi ini diperparah dengan 

tidak dilaksanakannya perintah 

perbaikan mengenai Pengaturan 

Kesepakatan Para Pihak Tentang Jangka 

Waktu Perjanjian Kerja Sama 

sebagaimana telah diuraikan di atas. ----  

5.16.4.24. Bahwa begitu kerasnya Terlapor 

bertahan terhadap klausul-klausul 

perjanjian yang ada tidak lepas dari 

bisnis utama dari Terlapor yaitu 

Kemitraan sebagaimana diuraikan pada 

Bagian Fakta Persidangan di atas. -------  

5.16.4.25. Bahwa Terlapor bertahan terhadap 

klausul-klausul perjanjian yang ada tidak 

lepas dari bisnis utama dari Terlapor 

yaitu Kemitraan sebagaimana diuraikan 

pada Bagian Fakta Persidangan di atas. -  
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5.16.4.26. Bahwa antara Terlapor dengan Peternak 

Plasma juga tidak dalam bargaining 

position yang sama. -------------------------  

5.16.4.27. Bahwa dengan demikian, klausul-klausul 

perjanjian kerja sama budidaya dalam 

perkara a quo merupakan bentuk nyata 

dari penguasaan Terlapor sehingga 

plasma tidak mempunyai pilihan dalam 

menjalankan usahanya karena terkunci 

dengan perjanjian kemitraan. -------------  

5.16.4.28. Bahwa dengan memperhatikan analisis 

di atas, maka unsur menguasai 

terpenuhi.  -----------------------------------  

5.16.5. Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan. -----------  

5.16.5.1. Bahwa Terlapor telah mengikatkan diri 

dengan Peternak Plasma dalam suatu 

Perjanjian Kerja Sama Budidaya Ayam. -  

5.16.5.2. Bahwa pelaksanaan Kemitraan yang 

dilakukan oleh Terlapor, dalam 

Perjanjian Kerja Sama Budidaya Ayam 

yang didalamnya juga mengatur tentang 

program pembangunan dan modernisasi 

kandang. --------------------------------------  

5.16.5.3. Bahwa Terlapor membuat kesepakatan 

dengan peternak sebagai plasma untuk 

melakukan kerja sama usaha budidaya 

ayam sebagaimana tertuang diantaranya 

dalam: -----------------------------------------  

a. Amandemen Perjanjian Kerja Sama 

Nomor 014/IDM1/VII/2017 tanggal 

19 Juli 2017 (Perjanjian 2017); dan 

b. Perjanjian Kerja Sama Usaha 

Budidaya Ayam Nomor 01/STS 

1/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 

(Perjanjian 2018). -----------------------  

5.16.5.4. Bahwa Perjanjian Kerja Sama Budidaya 

Ayam dengan pembangunan dan 
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modernisasi kandang yang dibuat oleh 

Terlapor melibatkan setidaknya 117 

(seratus tujuh belas) Peternak Plasma 

sebagaimana di akui oleh Terlapor dalam 

dokumen T47 yaitu Daftar 

Peternak/Plasma PT Sinar Ternak 

Sejahtera. (Lampiran I). ---------------------  

5.16.5.5. Bahwa hubungan kemitraan tersebut 

sudah berjalan dan mendapatkan 

perintah perbaikan oleh KPPU 

sebagaimana telah diuraikan pada 

Bagian FAKTA PERSIDANGAN di atas. --  

5.16.5.6. Bahwa dengan adanya pernyataan 

kesepakatan kerja sama tersebut di atas, 

maka unsur pelaksanaan hubungan 

kemitraan terpenuhi. -------------------------  

5.16.6. Unsur Usaha Mikro, Kecil dan/atau Menegah. ------  

5.16.6.1. Bahwa pengertian Usaha Mikro 

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 

UU Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha 

produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 

Tahun 2008. ----------------------------------  

5.16.6.2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 20 

Tahun 2008 menyatakan: ------------------  

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai 
berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih paling 
banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan 
paling banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 

 

5.16.6.3. Bahwa pengertian Usaha Kecil 

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 
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UU Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari 

Usaha Menengah atau Usaha Besar yang 

memenuhi kriteria Usaha Kecil 

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 

Tahun 2008. ----------------------------------  

5.16.6.4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 20 

Tahun 2008 menyatakan: ------------------  

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai 
berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan 
lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) sampai dengan 
paling banyak Rp2.500.000.000 (dua 
miliar lima ratus juta rupiah). 

 

5.16.6.5. Bahwa pengertian Usaha Menengah 

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 

UU Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau 

Usaha Besar dengan jumlah kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan 
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sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 

Tahun 2008. ----------------------------------  

5.16.6.6. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 20 

Tahun 2008 menyatakan: ------------------  

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai 
berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari 
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp10.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah) tidak termasuk tanah dan 
bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan 
paling banyak Rp2.500.000.000,00 
(dua miliar lima ratus juta rupiah) 
sampai dengan paling banyak 
Rp50.000.000,000,00 (lima puluh 
miliar rupiah). 

 

5.16.6.7. Bahwa untuk mengetahui kategori 

peternak plasma dalam ketentuan di atas 

perlu terlebih dahulu menghitung nilai 

penjualan dari peternak plasma. ---------  

5.16.6.8. Penghasilan peternak plasma adalah dari 

menjual hasil budidayanya kepada 

Terlapor karena ketentuan dalam 

Perjanjian Kerja Sama Budidaya Ayam 

pada pokoknya menyatakan demikian. --  

5.16.6.9. Fakta pada bagian Kemitraan Inti Plasma 

dengan Modernisasi Kandang di atas 

menyatakan pada pokoknya sebagai 

berikut: ----------------------------------------  

a. Kepastian kandang dengan program 

modernisasi kandang adalah 40.000 

(empat puluh ribu) ekor. ---------------  

b. Peternak Plasma memanen dan 

menjual ayam setelah 37 - 40 hari 

melakukan budidya atau disebut 1 

(siklus). ----------------------------------  
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c. Dalam 1 (satu) tahun terdapat 6 

(enam) siklus. --------------------------  

d. Berat ayam hasil budidaya dipanen 

rata-rata 2 Kg (dua kilogram). -------  

e. Terlapor sebagai Inti membeli 

dengan harga jual yang ditentukan 

oleh Terlapor sebesar Rp20.000,00 

(dua puluh ribu rupiah) – 

Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu 

rupiah) per kilogram. 

f. Harga jual ayam dari peternak 

plasma bersifat fluktuatif dan 

dievaluasi setiap 6 (enam) bulan dan 

besaran harga ditentukan oleh 

sepenuhnya Terlapor. -----------------  

5.16.1.1 Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta 

tersebut di atas maka rumus 

perhitungan nilai penjualan per siklus 

adalah sebagai berikut: -------------------  

(Jumlah kapasitas kandang – Presentase 

rata rata kematian ayam) x berat rata-

rata ayam x harga jual per kilogram = 

Nilai penjualan per siklus. ---------------------  

5.16.1.2 Sehingga dengan memasukkan data-

data tersebut di atas dalam rumusan 

maka range nilai penjualaan terendah 

menjadi sebagai berikut: -----------------  

= (40.000 – 2.000) x 1.8 x 20.000 

= 1.368.000.000,00 

Keterangan: 

- Kapasitas Kandang= 40.000 ekor 

- Rata-rata kematian ayam 5% = 2000 
ekor 

- Berat rata-rata ayam= 1,8 kilogram 

- Harga ayam per kilogram= 20.000 
rupiah per kilogram. 
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5.16.1.3 Kemudian hitungan untuk range 

penjualan tertinggi adalah sebagai 

berikut: --------------------------------------  

= 40.000 x 2 x 21.000  

= 1.680.000.000,00 

Keterangan: 

- Kapasitas Kandang= 40.000 ekor 

- Rata-rata kematian ayam 0% = tidak 
ada kematian 

- Berat rata-rata ayam= 2 kilogram 

- Harga ayam per kilogram= 21.000 
rupiah per kilogram 

 

5.16.1.4 Bahwa rumusan untuk menghitung 

hasil penjualan dalam setahun adalah 

dengan mengkalikan nilai penjualan 1 

(satu) siklus dengan 6 (siklus) karena 

dalam setahun terdapat 6 (enam) siklus, 

sehingga perhitunganya adalah sebagai 

berikut: --------------------------------------  

Range jumlah penjualan terendah: 

1.368.000.000 x 6 = 8.208.000.000,00 

Range jumlah penjualan tertinggi: 

1.680.000.000 x 6 = 10.080.000.000,00 

5.16.1.5 Bahwa dengan demikian hasil penjualan 

Peternak Plasma dari Terlapor antara 

Rp8.208.000.000,00 (delapan miliar 

empat ratus delapan juta rupiah) per 

tahun sampai dengan 

Rp10.080.000.000,00 (sepuluh miliar 

delapan puluh juta rupiah). --------------  

5.16.1.6 Bahwa sementara Saksi Wiyogo 

menyatakan bahwa hasil penjualan 1 

(satu) siklus adalah Rp1.970.879.660,00 

(satu miliar sembilan ratus tujuh puluh 

juta delapan ratus tujuh puluh sembilan 

ribu enam ratus enam puluh rupiah).  -  
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5.16.1.7 Bahwa apabila nilai hasil penjualan 

Saksi Wiyogo dikalikan 6 (enam), maka 

nilai hasil penjualannya per tahunnya 

adalah Rp11.825.277.960,00 (sebelas 

miliar delapan ratus dua puluh lima juta 

dua ratus tujuh puluh tujuh ribu 

sembilan ratus enam puluh rupiah).  --  

5.16.1.8 Bahwa berdasarkan penjelasan 

perhitungan nilai penjualan di atas, 

maka Peternak Plasma dari Terlapor 

dapat digolongkan menjadi Usaha 

Menengah. ----------------------------------  

5.16.1.9 Bahwa dengan demikian unsur usaha 

menengah terpenuhi. ---------------------  

5.16.7. Bahwa dengan demikian keseluruhan unsur pasal 

terpenuhi. --------------------------------------------------  

5.17. Tentang Kesimpulan ---------------------------------------------------  

5.17.1. Berdasarkan uraian di atas, Tim Investigator 

menyimpulkan bahwa Terlapor PT Sinar Ternak 

Sejahtera terbukti telah melakukan pelanggaran 

ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 pada perkara a quo; -----------------------  

5.17.2. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Tim Investigator 

merekomendasikan kepada Majelis Komisi untuk 

menjatuhkan sanksi kepada Terlapor sesuai 

ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2008. ----------------  

6. Menimbang bahwa Terlapor menyampaikan Simpulan Tertulis Hasil 

Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide 

bukti T187): -----------------------------------------------------------------------  

Bahwa Sebelum menyampaikan pokok-pokok Simpulan, PT Sinar 

Ternak Sejahtera, selaku Terlapor dalam perkara a quo, pertama-

pertama menyatakan bahwa SIMPULAN ini merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Hasil 

Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Laporan Pelaksanaan 

Peringatan Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020 tentang Dugaan 

Pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

terkait Pelaksanaan Kemitraan Pola Inti Plasma di Sektor Peternakan 
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Ayam terkait Pengembangan dan Modernisasi Kandang oleh PT Sinar 

Ternak Sejahtera, tertanggal 22 Maret 2022 (LHPPK-LPP). ---------------  

Bahwa untuk keseluruhan Simpulan ini, Terlapor perlu menegaskan 

bahwa Terlapor menolak secara tegas dalil-dalil, dugaan-dugaan, 

asumsi-asumsi, pendapat dan/ataupun simpulan-simpulan yang 

dikemukan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan/ataupun LHPPK-

LPP, kecuali yang secara eksplisit dan tegas diakui oleh Terlapor dalam 

Simpulan ini. ----------------------------------------------------------------------  

6.1. Tentang Identitas Terlapor --------------------------------------------  

PT Sinar Ternak Sejahtera, yang berkedudukan di Bandar 

Lampung dalam hal ini diwakili secara sah oleh kuasa-

kuasanya, yang terdiri atas Yustinus Badhernus Solakira, 

S.S., S.H., Purwo Widyanto, S.H., Heribertus Hari Sumarno, 

S.H., M.H., Stefanus Dickheney Soleman, S.H., Haposan 

Bunti, S.E., dan Jusmeinidar, S.Sos., para advokat dan 

konsultan dari CP Legal Department, beralamat di Jalan Ancol 

Barat VIII Nomor 1, Ancol, Jakarta Utara, dengan alamat 

elektronik/email: yustinusb@cp.co.id.------------------------------   

Bahwa PT Sinar Ternak Sejahtera, yang dalam perkara a quo 

adalah Terlapor, merupakan sebuah badan hukum perseroan 

terbatas yang berkedudukan hukum di Kota Bandar Lampung, 

Provinsi Lampung, melakukan kegiatan usaha budi daya ayam 

ras pedaging, dan melakukan kerja sama kegiatan usaha 

budidaya ayam ras pedaging melalui kemitraan usaha 

budidaya ayam ras pedaging dengan pihak lain. -----------------  

Bahwa dalam melakukan kemitraan usaha budidaya ayam ras 

pedaging, PT Sinar Ternak Sejahtera memiliki beberapa jenis 

kemitraan usaha, yang dibedakan berdasarkan jangka waktu 

kemitraan dan layanan yaitu: ----------------------------------------  

6.1.1. Kemitraan inti-plasma untuk jangka waktu 1 (satu) 

tahun; -------------------------------------------------------  

6.1.2. Kemitraan inti-plasma untuk jangka waktu 5 (lima) 

tahun; -------------------------------------------------------   

6.1.3. Kemitraan inti-plasma untuk jangka waktu 10 

(sepuluh) tahun. -------------------------------------------  

6.1.4. Kemitraan inti-plasma untuk jangka waktu 15 (lima 

belas) tahun; dan ------------------------------------------  

mailto:yustinusb@cp.co.id
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6.1.5. Kemitraan inti-plasma untuk jangka waktu 20 (dua 

puluh) tahun. ----------------------------------------------  

Bahwa untuk tiap-tiap jenis kemitraan usaha budidaya ayam 

ras pedaging yang diuraikan di atas, terdapat jaminan jangka 

waktu kerja sama untuk melengkapi jaminan stok terkait 

pembelian sarana produksi peternakan secara kredit. ----------  

Bahwa dalam kemitraan inti-plasma dengan jangka waktu 20 

(dua puluh) tahun, tersedia fasilitas Dana Pengembangan dan 

Modernisasi Kandang, yang diberikan menurut syarat-syarat 

dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PT Sinar Ternak 

Sejahtera. ----------------------------------------------------------------  

Bahwa kemitraan inti-plasma dengan jangka waktu 20 (dua 

puluh) tahun adalah kerja sama usaha budidaya ayam ras 

pedaging antara PT Sinar Ternak Sejahtera dengan pelaku 

usaha peternakan berskala besar dengan kapasitas kandang 

minimum 40.000 (empat puluh ribu) ekor. ------------------------  

6.2. Tentang Pelaksanaan Kemitraan Usaha Budidaya Ayam Ras 

Pedaging -----------------------------------------------------------------  

6.2.1. Bahwa pelaksanaan kemitraan usaha budidaya 

ayam ras pedaging dengan pola inti-plasma 

sebagaimana diuraikan di atas dilakukan dengan 

perjanjian tertulis, sebagaimana diamanatkan oleh 

peraturan perundang-undangan terkait, yaitu: ------  

a. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UU No. 20 Tahun 2008), yang 

menyatakan: “Perjanjian kemitraan dituangkan 

dalam perjanjian tertulis yang sekurang-

kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan 

kewajiban masing-masing pihak, bentuk 

pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian 

perselisihan. -------------------------------------------  

b. Pasal 117 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU Nomor 

20 Tahun 2008, yang menyatakan: ---------------  

Ayat (1) 
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“Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh 

usaha Mikro, Kecil dan Menengah dituangkan 

dalam perjanjian kemitraan”. ----------------------  

Ayat (2) 

“Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam 

Bahasa Indonesia”. -----------------------------------  

Ayat (4) 

“Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) memuat paling sedikit: --------------  

a) Identitasnya para pihak; ----------------------  

b) Kegiatan usaha; ---------------------------------  

c) Hak dan kewajiban para pihak; --------------  

d) Bentuk pengembangan; -----------------------  

e) Jangka waktu kemitraan; ---------------------  

f) Jangka waktu dan mekanisme pembayaran; 

dan ------------------------------------------------  

g) Penyelesaian perselisihan. --------------------  

c. Pasal 27 UU Nomor 20 Tahun 2008, 

menyatakan: ------------------------------------------  

“Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, 

Usaha Besar sebagai inti membina dan 

mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah, yang menjadi plasma dalam: ---------  

a) Penyediaan dan penyiapan lahan; -----------  

b) Penyediaan sarana produksi; -----------------  

c) Pemberian bimbingan teknis produksi dan 

manajemen usaha; -----------------------------  

d) Perolehan, penguasaan dan peningkatan 

teknologi yang diperlukan; --------------------  

e) Pembiayaan; -------------------------------------  

f) Pemasaran; --------------------------------------  

g) Penjaminan; -------------------------------------  

h) Pemberian informasi;dan ----------------------  
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i) Pemberian bantuan lain yang diperlukan 

bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas 

dan wawasan usaha. ---------------------------  

6.2.2. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum di 

atas, PT Sinar Ternak Sejahtera dan pelaku usaha 

peternakan yang menjadi mitra kerja samanya telah 

membuat perjanjian kerja sama usaha budidaya 

ayam ras pedaging dengan pokok-pokok 

kesepakatan, antara lain sebagai berikut: ------------  

6.2.2.1. Kesepakatan Kerjasama. -------------------  

Bahwa PT Sinar Ternak Sejahtera dan 

pelaku usaha peternakan yang menjadi 

mitranya bersepakat untuk bekerja sama 

dalam kemitraan usaha budidaya ayam 

ras pedaging untuk dengan pola inti-

plasma untuk jangka waktu 20 (dua 

puluh) tahun. --------------------------------  

6.2.2.2. Peran/tanggung jawab para pihak. -------  

a.  Bahwa dalam kemitraan usaha 

budidaya ayam ras pedaging dengan 

pola inti-plasma tersebut, PT Sinar 

Ternak Sejahtera berperan untuk 

memasok sarana produksi 

peternakan, memberikan bimbingan 

teknis budidaya, membeli ayam 

hasil budidaya pelaku usaha 

peternakan, asistensi manajemen 

keuangan. -------------------------------  

b. Bahwa dalam kemitraan usaha 

budidaya ayam ras pedaging dengan 

pola inti-plasma tersebut, pelaku 

usaha peternakan berperan untuk 

melakukan pengadaan/pembelian 

Sapronak, melaksanakan budidaya 

ayam menurut petunjuk yang 

ditetapkan, dan menjual Ayam hasil 

budidaya. -------------------------------  
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6.2.2.3. Kandang dan Pengembangan/ 

Modernisasinya. -----------------------------  

a.  Bahwa dalam kemitraan usaha 

budidaya ayam ras pedaging dengan 

pola inti-plasma tersebut, PT Sinar 

Ternak Sejahtera dapat 

menyediakan dana bagi 

pengembangan dan/atau 

modernisasi kandang pelaku usaha 

peternakan. -----------------------------  

b. Bahwa dalam kemitraan usaha 

budidaya ayam ras pedaging dengan 

pola inti-plasma tersebut, pelaku 

usaha peternakan menyediakan 

lahan peternakan, membangun 

kandang Ayam sesuai spesifikasi 

yang ditetapkan PT Sinar Ternak 

Sejahtera yaitu Kandang Tertutup 

(close house) dengan kapasitas 

40.000 (empat puluh ribu) ekor. ----  

c.  Bahwa untuk menjamin 

pengembalian dana pelaku usaha 

peternakan memberikan sertifikat 

tanah sebagai jaminan dan bersedia 

untuk dibebankan Hak Tanggungan. 

6.2.2.4. Pelaksanaan Budidaya. ---------------------  

Bahwa dalam kemitraan usaha budidaya 

ayam ras pedaging dengan pola inti-

plasma tersebut, pasokan sapronak oleh 

PT Sinar Ternak Sejahtera dan Pelaku 

Usaha Peternakan dilakukan melalui 

mekanisme jual beli, dengan ketentuan 

harga sapronak diperhitungkan dan 

dilakukan pada setiap akhir periode 

pemeliharaan/budidaya ayam. 

6.2.2.5. Panen dan pascapanen. --------------------  
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Bahwa dalam kemitraan usaha budidaya 

ayam ras pedaging dengan pola inti-

plasma tersebut, Terlapor akan 

membantu Pelaku Usaha Peternakan 

mengatasi masalah pemasaran ayam, 

dengan membeli ayam hasil budidaya 

Pelaku Usaha Peternakan. Untuk 

pembelian tersebut,  harga ayam adalah 

harga yang sudah ditentukan/disepakati 

oleh Terlapor dan Pelaku Usaha 

Peternakan dengan mempertimbangkan 

perhitungan biaya dan perkembangan 

harga pasar. ----------------------------------  

6.2.2.6. Pengakhiran. ---------------------------------  

Bahwa dalam perjanjian kemitraan 

tersebut, pengakhiran atau terminasi 

kerja sama yang dilakukan secara 

sepihak akan menimbulkan kewajiban 

membayar ganti rugi. Tanpa adanya 

pemutusan sepihak, ganti rugi tidak 

tidak diperlukan. ----------------------------  

6.3. Pokok-pokok kesepakatan atau isi perjanjian kemitraan 

merupakan hak penuh para pihak untuk mengatur 

berdasarkan asas kebebasan berkontrak.   ------------------------  

6.3.1. Terlapor diduga melakukan pelanggaran ketentuan 

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(“UU 20 Tahun 2008”). Adapun ketentuannya 

menyatakan: -----------------------------------------------  

6.3.1.1. Perjanjian Kerjasama Usaha Budidaya 

Ayam Nomor 01/STS1/VII/2018, tanggal 

28 Juni 2018. --------------------------------  

a. PT Sinar Ternak Sejahtera; dan-------  

b. Tuan/Nyonya Ciptarasa. ---------------  

6.3.1.2. Amandemen Perjanjian Kerja Sama, 

Nomor 014/IDM1/VII/2017, Tanggal 19 

Juli 2017 antara: ----------------------------  
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a. PT Charoen Pokphand Indonesia, 

Tbk; ----------------------------------------  

b. PT Sahabat Ternak Sejahtera; --------  

c. Tuan/Nyonya Cipto Seno Adji;dan ---  

d. PT Sinar Ternak Sejahtera. ------------  

6.3.2. Bahwa perjanjian-perjanjian tersebut tunduk pada 

prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum 

yang berlaku, yaitu: --------------------------------------  

6.3.2.1. Pasal 1320 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata, sebagaimana 

diterjemahkan Prof. R. Subekti, S.H. dan 

R. Tjitrosudibio, dalam R. Subekti, S.H. 

dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Burgerlijk 

Wetboek, (Balai Pustaka (Persero), 2014), 

Cet. 41, yang menyatakan sebagai 

berikut: ----------------------------------------  

“Untuk sahnya suatu perjanjian 

diperlukan empat syarat: ------------------------- 

a. Sepakat mereka yang mengikatkan 

dirinya; 

b. Kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan; 

c. Suatu hal tertentu; ----------------------------- 

d. Suatu sebab yang halal”. ---------------  

6.3.2.2. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, menyatakan bahwa: ----  

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. ---------------------- 

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan sepakat kedua 

belah pihak, atau karena alasan-alasan 

yang oleh undang-undang dinyatakan 

cukup untuk itu. -------------------------------------- 

Suatu perjanjian harus dilaksanakan 

dengan itikad baik.” -------------------------------- 
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6.3.2.3. Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (PP No. 17 Tahun 2013) 

menyatakan: ----------------------------------  

(1) Setiap bentuk Kemitraan yang 

dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha 

Kecil, dan Usaha Menengah 

dituangkan dalam perjanjian 

Kemitraan. --------------------------------------- 

(2) Perjanjian Kemitraan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibuat 

secara tertulis dalam Bahasa 

Indonesia. ---------------------------------------- 

(3) Dalam hal salah satu pihak 

merupakan orang atau badan hukum 

asing, perjanjian Kemitraan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dibuat dalam Bahasa Indonesia 

dan bahasa asing. --------------------------- 

(4) Perjanjian Kemitraan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) memuat 

paling sedikit: ---------------------------------- 

a. Kegiatan usaha; ------------------  

b. Hak dan kewajiban masing-

masing pihak; --------------------  

c. Bentuk pengembangan; --------  

d. Jangka waktu; dan --------------  

e. Penyelesaian perselisihan. -----  

6.3.2.4. Keterangan Dr. Yunanto SH., M. Hum 

dalam pemeriksaan ahli perkara a quo, 

mengatakan: 

a. “..bahwa ada kesepakatan diantara 

para pihak, ketika para pihak sudah 

setuju, tandanya apa, dia telah 

menandatangani kontrak itu, akta 
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itu, yang bisa akta di bawah tangan 

atau akta autentik. Kalau dia sudah 

menandatangani suatu akta, kalau 

itu di bawah tangan, dan para pihak 

tidak menginkari akan tanda 

tangannya, sesuai Pasal 1875 dan 

1876 KUPerdata, maka akta ini 

merupakan, mempunyai kekuatan 

yang sempurna..” ----------------------------- 

b. “..jadi dengan tanda tangan itu, 

pertama; itu adalah untuk memenuhi 

keabsahan suatu akta, akta bawah 

tangan. Yang kedua; menunjukkan 

adanya persetujuan apa yang 

tertuang di dalam perjanjian itu. 

Yang ketiga, bahwa dengan 

penandatangan akta itu, berarti, akta 

bawah tangan ini mempunyai 

kekuatan sama dengan akta 

autentik, meskipun bukan akta 

autentik, punya kekuatan 

pembuktian yang sempurna..” ---------- 

6.3.2.5. Bahwa dalam perjanjian kerja sama 

usaha budidaya ayam, pihak-pihak 

dalam Perjanjian bersepakat tanpa 

paksaan atau tekanan dari pihak 

manapun untuk mengikatkan diri satu 

pada yang lain untuk melaksanakan 

ketentuan-ketentuan dalam perjanjian; -  

6.3.2.6. Bahwa semua ketentuan dalam 

perjanjian kerjasama usaha budidaya 

ayam adalah hasil kesepakatan antara 

pihak-pihak dalam perjanjian sehingga 

mengikat pihak-pihak itu dan berlaku 

sebagai undang-undang bagi pihak-pihak 

itu; ---------------------------------------------  
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6.4. Jangka waktu kemitraan merupakan muatan (content) yang 

wajib disepakati dalam perjanjian kemitraan dan Undang-

undang tidak menentukan lamanya jangka waktu kemitraan -  

6.4.1. Bahwa dari semua peraturan perundang-undangan 

yang menjadi dasar hukum rujukan perjanjian 

kemitraan, tidak ditemukan larangan untuk 

menyepakati jangka waktu kerja sama kemitraan 

selama 20 (dua puluh) tahun. Jangka waktu dalam 

suatu kerja sama tergantung pada kesepakatan para 

pihak yang berkontrak. ----------------------------------  

6.4.2. Bahwa jangka waktu kerja sama kemitraan selama 

20 (dua puluh) tahun merupakan wujud nyata dari 

pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam 

perikatan antara Terlapor dan pelaku usaha 

peternakan. Dengan disepakatinya jangka waktu 

kerja sama kemitraan tersebut oleh para pihak, para 

pihak tunduk dan berkewajiban memenuhi 

ketentuan tersebut. ---------------------------------------  

6.4.3. Bahwa jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dinilai 

dapat diterima (acceptable) yang disekapati oleh 

Terlapor dan pelaku usaha peternakan berdasarkan 

perjanjian usaha budidaya ayam maupun 

perubahannya yang masih berlaku. -------------------  

6.5. Tentang Pengaturan kerja sama kemitraan dan penyediaan 

fasilitas pembiayaan dalam satu perjanjian tidak dilarang  ----  

6.5.1. Asas Kebebasan Berkontrak: ----------------------------  

6.5.1.1. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, menyatakan bahwa: ----  

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. ----------------  

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan sepakat kedua 

belah pihak, atau karena alasan-alasan 

yang oleh undang-undang dinyatakan 

cukup untuk itu. -------------------------------------- 
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Suatu perjanjian harus dilaksanakan 

dengan itikad baik”. -------------------------------- 
 

6.5.1.2. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, menyatakan bahwa: ----  

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, 

perlu dipenuhi empat syarat: ------------------- 

a. Kesepakatan mereka yang 

mengikatkan dirinya: ----------------------- 

b. Kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan; ---------------------------------------- 

c. Suatu pokok persoalan tertentu; ------- 

d. Suatu sebab yang tidak terlarang.” --- 

6.5.1.3. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, menyatakan: ------------  

“suatu sebab adalah terlarang, jika sebab 

itu dilarang oleh undang-undang atau bila 

sebab itu bertentangan dengan 

kesusilaan atau dengan ketertiban 

umum”. --------------------------------------------------- 

6.5.1.4. Keterangan Dr Dr. Yunanto SH., M. Hum 

dalam pemeriksaan ahli perkara a quo, 

mengatakan “…kita punya asas 

kebebasan berkontrak. Orang bebas 

membuat kontrak apapun, bentuk, isi dan 

isinya sepanjang tidak boleh 

bertentangan dengan Undang-Undang, 

ketertiban umum dan kesusilaan..” ---------- 

6.5.2. Menurut Perundang-undangan Pembiayaan adalah 

Muatan Wajib dalam Perjanjian Kemitraan. ----------  

6.5.2.1. Pasal 27 UU Nomor 20 Tahun 2008, 

menyatakan:  ---------------------------------  

“Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-

plasma sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti 

membina dan mengembangkan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi 

plasma dalam: ----------------------------------------- 
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a. Penyediaan dan penyiapan lahan. ---- 

b. Penyediann sarana produksi. ----------- 

c. Pemberian bimbingan teknis 

produksi dan manajemen usaha. ------ 

d. teknologi yang diperlukan; ---------------- 

e. pembiayaan; ------------------------------------ 

f. pemasaran; -------------------------------------- 

g. penjaminan; ------------------------------------- 

h. pemberian informasi; dan -----------------  

i. pemberian bantuan lain yang 

diperlukan bagi peningkatan efisiensi 

dan produktivitas dan wawasan 

usaha.” -------------------------------------------- 

6.5.2.2. Bahwa Pasal 29 ayat (4) PP No. 17 Tahun 

2013 menyatakan: ---------------------------  

“Perjanjian Kemitraan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) memuat paling 

sedikit: ---------------------------------------------------- 

a. Kegiatan usaha. ------------------------------- 

b. Hak dan kewajiban masing-masing 

pihak. ---------------------------------------------- 

c. Bentuk pengembangan. -------------------- 

d. Jangka waktu; dan -------------------------- 

e. Penyelesaian perselisihan. --------------- 

6.5.2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 

UU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut dan 

Pasal 29 ayat (4) PP Nomor 17 Tahun 

2013, sudah seharusnya dalam sebuah 

perjanjian kerja sama/kemitraan dengan 

pola inti-plasma diatur berbagai hal yang 

menjadi ruang lingkup pembinaan dan 

pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah sebagaimana diamanatkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, 

termasuk di dalamnya adalah 

penyediaan/pengadaan sarana produksi, 

dalam hal ini sarana produksi 
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peternakan (Sapronak) dan pembiayaan, 

dalam hal ini pembiayaan pengembangan 

dan modernisasi kandang. -----------------  

6.5.3. Pembiayaan merupakan bagian dari Kemitraan. ----  

6.5.3.1. Pasal 27 UU Nomor 20 Tahun 2008, 

menyatakan: ----------------------------------  

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-

plasma sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti 

membina dan mengembangkan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi 

plasma dalam: -------------------------------  

a. penyediaan dan penyiapan lahan. --  

b. penyediaan sarana produksi. ----------- 

c. pemberian bimbingan teknis 

produksi dan manajemen usaha. ------ 

d. perolehan, penguasaan, dan 

peningkatan teknologi yang 

diperlukan; 

e. pembiayaan; ------------------------------------ 

f. pemasaran; -------------------------------------- 

g. penjaminan; ------------------------------------- 

h. pemberian informasi; dan ------------   

i. pemberian bantuan lain yang 

diperlukan bagi peningkatan 

efisiensi dan produktivitas dan 

wawasan usaha.” ---------------------------- 

6.5.3.2. Bahwa Pasal 29 ayat (4) PP Nomor 17 

Tahun 2013 menyatakan: ------------------  

6.5.3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 

UU No. 20 Tahun 2018 tersebut dan Pasal 

29 ayat (4) PP No. 17 Tahun 2013, sudah 

sewajarnya dalam sebuah kemitraan 

dengan pola inti-plasma, apabila plasma 

membutuhkan bantuan pembiayaaan, 

inti dapat memberikan pembiayaan 

sebagai bagian dari tanggung jawab inti 
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dalam melakukan pembinaan dan 

pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah sebagaimana diamanatkan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008,  

dalam hal ini pembiayaan pengembangan 

dan modernisasi kandang. -----------------  

6.6. Jangka waktu pengembalian pinjaman sudah diatur secara 

jelas dan dapat dibedakan dengan jangka waktu kemitraan. --  

6.6.1. Bahwa apabila Tim Investigator secara lebih cermat 

membaca, sebagai contoh, Perjanjian Kerjasama 

Usaha Budidaya Ayam, Nomor 01/STS 1/VII/2018, 

Tanggal 28 Juni 2018 (“Perjanjian”), dapat 

ditemukan dengan sangat mudah dan jelas 

pengaturan mengenai jangka waktu kerja sama 

budidaya ayam, jangka waktu pembayaran kembali 

Dana Pengembangan dan Modernisasi Kandang, dan 

saat jatuh tempo pembayaran harga sarana produksi 

peternakan (Sapronak); ----------------------------------  

6.6.2. Bahwa jangka waktu kerja sama usaha budidaya 

ayam diatur dalam Pasal 1 Perjanjian tersebut yang 

menyatakan: -----------------------------------------------  

“para pihak dengan ini bersepakat dan saling 

mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama usaha 

budidaya Ayam untuk jangka waktu sekurang-

kurangnya 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 

masuknya anak ayam (DOC) pertama ke Kandang 

(selanjutnya disebut “Jangka Waktu Kerjasama”) 

menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 

Perjanjian ini”. ---------------------------------------------------------- 

6.6.3. Bahwa jangka waktu pengembalian dana 

pengembangan dan modernisasi kandang diatur 

dalam Pasal 3.4 Perjanjian tersebut yang 

menyatakan: -----------------------------------------------  

“Dana Modernisasi Kandang akan dikembalikan oleh 

Pelaku Usaha Peternakan kepada STS secara 

bertahap dalam kurun waktu 6 (enam) tahun sejak 

masuknya anak ayam umur sehari ke Kandang 
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(chick-in) untuk pertama kali, dengan jumlah 

pengembalian seluruhnya sebesar Rp2.932.200.000,- 

(dua miliar Sembilan ratus tiga puluh dua juta dua 

ratus ribu rupiah) untuk dua paket Kandang”. ----------- 

6.6.4. Bahwa perlu Terlapor jelaskan kembali, pernyataan 

Tim Pemeriksa dan/atau Tim Investigator dalam 

perkara a quo mengenai “penyatuan/penggabungan 

dua kegiatan/bagian dalam perjanjian, yaitu terkait 

Pengadaan Kandang dan juga Pengadaan Sapronak 

yang masing-masing memiliki jangka waktu dan 

jaminan yang berbeda, namun ditetapkan dalam 

jangka waktu kerjasama 20 tahun.” adalah 

pernyataan yang tidak cermat dan mengandung 

kerancuan yang dapat membingungkan (confusing):  

6.6.5. Bahwa perlu ditegaskan kembali di sini bahwa 

jangka waktu 20 (dua puluh) tahun adalah jangka 

waktu kerja sama usaha budidaya ayam, bukan 

jangka waktu pengembalian pengembangan dan 

modernisasi kandang atau jangka waktu 

pembayaran harga Sapronak; ---------------------------  

6.6.6. Bahwa konsisten dengan prinsip pemisahaan 

perjanjian yang dianut oleh KPPU, maka jangka 

waktu kerja sama usaha budidaya ayam tidak bisa 

dikaitkan dengan jangka waktu pengembalian 

pinjaman. Hal ini sejalan dengan kedudukan 

perjanjian kerja sama sebagai perjanjian pokok dan 

perjanjian accesoir; ---------------------------------------  

6.6.7. Bahwa dalam Perjanjian tersebut, telah 

dinyatatakan secara tegas, jangka waktu utang 

piutang yang disepakati adalah 6 (enam) tahun, 

meskipun faktanya realisasi pelunasan berlangsung 

lebih dari 6 (enam) tahun, karena dalam praktiknya 

pembayaran kembali utang-piutang sangat fleksibel 

sesuai dengan kondisi keuangan pelaku usaha 

peternakan atau peternak plasma; ---------------------  

6.6.8. Bahwa pengaturan mengenai jangka waktu ini sama 

sekali tidak melanggar prinsip-prinsip Saling 
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Mempercayai, Saling Menguntungkan dan Saling 

Memperkuat; -----------------------------------------------  

6.6.9. Bahwa dugaan adanya potensi pelanggaran prinsip-

prinsip Saling Mempercayai, Saling Menguntungkan 

dan Saling Memperkuat adalah dugaan yang 

mengada-ada, karena belum ada fakta 

pelanggarannya dan oleh karenanya sama sekali 

tidak terbukti; ---------------------------------------------  

6.7. Hak Prioritas mendapat Penawaran Tanah dan Harga Transaksi 

berdasarkan NJOP adalah Perikatan dengan Syarat Tangguh.   

6.7.1. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

menyatakan bahwa: --------------------------------------  

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 

sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. ----------------------------------------------------------- 

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain 

dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena 

alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan 

cukup untuk itu. ------------------------------------------------------- 

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad 

baik.” --------------------------------------------------------  

6.7.2. Pasal 1263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

menyatakan bahwa: --------------------------------------  

“Suatu perikatan dengan suatu syarat tangguh 

adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu 

peristiwa yang masih akan datang dan yang yang 

masih belum tentu akan terjadi, atau yang 

bergantung pada suatu yang sudah terjadi tetapi 

diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal 

pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan 

sebelum peristiwa telah terjadi. Dalam hal kedua, 

perikatan mulai berlaku sejak hari terjadi.” --------------- 

6.7.3. Keterangan Dr. Yunanto SH., M. Hum dalam 

pemeriksaan ahli perkara a quo, mengatakan: -------  

“.. kalau dari sisi hukum perikatan, perikatan itu ada 

perikatan murni dan perikatan bersyarat. Murni itu 

prestasinya seketika, bersyarat itu bisa prestasinya 
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ditentukan atas dasar syarat, bisa syarat tangguh, 

bisa syarat batal. Kalau syarat tangguh, perikatan itu 

akan terjadi kalau syarat itu terpenuhi...” ----------------- 

“..baru ketika tadi dijelaskan, jika hendak menjual 

maka akan dibeli dengan tadi NJOP dan sebagainya. 

Jadi ini belum terjadi perikatan...” ----------------------------- 

6.7.4. Bahwa mengenai poin-poin peringatan yang dinilai 

oleh Tim Investigator belum dilaksanakan oleh 

Terlapor, Terlapor telah menyiapkan 

rangcangan/draft addendum perjanjian, dengan 

judul “Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam Yang 

Diperbaharui” (Bukti- T3), yang memuat usulan 

perubahan klausul mengenai: --------------------------  

Hak Prioritas mendapat penawaran Tanah. ----------  

klausul hak prioritas untuk membeli kandang dan 

lahan peternakan sebagai berikut: --------------------  

Pasal 4.10 

“Pelaku Usaha Usaha Peternakan sepakat dan 

berjanji bahwa selama Jangka Waktu Kerja Sama, 

meskipun kewajiban pengembalian Dana 

Modernisasi Kandang sudah diselesaikan oleh 

Pelaku Usaha Peternakan, STS memiliki hak prioritas 

untuk membeli kandang, termasuk tanah dan lahan 

peternakan tempat beridirinya Kandang, apabila 

Pelaku Usaha Peternakan bermaksud untuk menjual 

atau dengan cara lain mengalihkan kepemilikan atas 

Kandang dan/atau tanah atau lahan peternakannya. 

Dalam hal ini STS dan Pelaku Usaha Peternakan 

bersepakat, untuk pada waktunya nanti apabila 

kondisi-kondisi terpenuhi, bahwa harga tanah dan 

bangunan Kandang adalah sesuai dengan 

kesepakatan Para Pihak”. ----------------------------------------- 

6.7.5. Bahwa perlu Terlapor jelaskan, dalam usulan 

perubahan tersebut, seperti juga dalam perjanjian 

kerja sama usaha budidaya ayam ras pedaging yang 

selama ini berlaku, hak prioritas PT Sinar Ternak 

Sejahtera untuk membeli Kandang dan tanah/lahan 
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peternakan merupakan hak yang bersyarat 

(conditional), dalam arti hak yang keberlakuan atau 

penggunaannya digantungkan pada suatu kondisi, 

yang dalam hal ini adalah maksud, niat atau 

kemauan Pelaku Usaha Peternakan untuk menjual 

kandang dan lahan peternakannya,  Tanpa maksud, 

niat atau kemauan Pelaku Usaha Peternakan, tidak 

akan ada jual beli tanah dan bangunan kandang 

dimaksud. --------------------------------------------------  

6.7.6. Bahwa hak prioritas  PT Sinar Ternak Sejahtera 

untuk membeli Kandang dan tanah/lahan 

peternakan bukanlah suatu larangan atau sebab 

yang tidak halal dalam hukum. ------------------------  

6.7.7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1263 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata mengenai perikatan dengan 

syarat tangguh tersebut, hak prioritas Terlapor 

untuk membeli Kandang dan tanah/lahan 

peternakan sebagaimana diatur dalam usulan 

perubahan tersebut, seperti juga dalam perjanjian 

kerja sama usaha budidaya ayam ras pedaging yang 

selama ini berlaku,  belum melahirkan suatu 

perikatan bagi Terlapor dan Pelaku Usaha 

Peternakan. Dengan demikian ketentuan Perikatan 

baru lahir apabila syarat atau kondisi yang telah 

ditentukan tersebut terjadi. -----------------------------  

6.7.8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1263 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dengan 

demikian ketentuan mengenai hak prioritas Terlapor 

untuk membeli Kandang dan tanah/lahan 

peternakan sebagaimana diatur dalam usulan 

perubahan tersebut, seperti juga dalam perjanjian 

kerja sama usaha budidaya ayam ras pedaging yang 

selama ini berlaku, sangatlah prematur untuk 

dipersoalkan oleh Investigator. -------------------------  

6.7.9. Bahwa tidak ada yang salah untuk menyepakati nilai 

transaksi jual beli tanah dan bangunan kandang 

berdasarkan NJOP karena NJOP merupakan nilai 
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rujukan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah 

berdasarkan transaksi jual beli yang terjadi secara 

wajar. --------------------------------------------------------  

6.7.10. Bahwa NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak adalah 

harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual 

beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak 

terjadi transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak 

ditentukan melalui perbandingan harga dengan 

objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, 

atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti (Pasal 1 Angka 

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan atau selanjutnya “UU No. 

12 Tahun 1985”). ------------------------------------------  

6.7.11. Bahwa besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) 

tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah 

tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai 

perkembangan daerahnya (Pasal 6 Ayat (2) UU No. 

12 Tahun 1985). -------------------------------------------  

6.7.12. Bahwa dengan demikian, NJOP bukanlah sebuah 

nilai yang statis, melainkan terus disesuaikan setiap 

tahun sesuai dengan perkembangan daerah. --------  

6.7.13. Bahwa kesepakatan untuk menggunakan NJOP 

dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan 

kandang bertujuan untuk menciptakan kepastian 

hukum bagi pihak-pihak dalam Perjanjian. ----------  

6.7.14. Bahwa fakta telah membuktikan bahwa selama kerja 

sama usaha budidaya ayam berdasarkan perjanjian 

kerja sama usaha budidaya yang berlaku, kandang 

dan lahan peternakan tidak pernah ditransaksikan 

dengan harga yang sama dengan Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP), sekalipun transaksi dengan harga 

senilai NJOP sah, dan NJOP merupakan nilai resmi 

yang diterbitkan oleh pemerintah. ---------------------  

6.7.15. Bahwa apabila pihak-pihak dalam Perjanjian 

bermaksud mengubah atau menambah ketentuan-

ketentuan mengenai harga jual tanah dan bangunan 

kandang, apabila harus dilakukan jual beli, pihak-
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pihak dalam Perjanjian dapat menempuh 

mekanisme Pasal 17.5 Perjanjian yang 

memungkinkan pihak-pihak dalam Perjanjian untuk 

membuat kesepakatan tertulis dalam suatu 

addendum atau amendemen atas Perjanjian. --------  

6.7.16. Bahwa jual beli tanah dan bangunan kandang 

bukanlah maksud dari perjanjian, dan dirancang 

untuk dihindari oleh pihak-pihak dalam Perjanjian 

agar hubungan kerja sama usaha budidaya dapat 

dipertahankan. --------------------------------------------  

6.8. Tentang Sewa Menyewa dengan harga yang disepakati juga 

merupakan perikatan dengan syarat tangguh. --------------------  

6.8.1. Pasal 1263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

menyatakan bahwa: --------------------------------------  

“Suatu perikatan dengan suatu syarat tangguh 

adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu 

peristiwa yang masih akan datang dan yang yang 

masih belum tentu akan terjadi, atau yang 

bergantung pada suatu yang sudah terjadi tetapi 

diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal 

pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan 

sebelum peristiwa telah terjadi. Dalam hal kedua, 

perikatan mulai berlaku sejak hari terjadi; ------------  

6.8.2. Bahwa dalam rancangan/draft addendum peranjian, 

dengan judul “Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam 

Yang Diperbaharui, Terlapor mengajukan usulan 

perubahan ketentuan  mengenai sewa-menyewa 

kandang, dalam hal kerja sama usaha dengan pola 

kemitraan inti-plasma diakhiri atau diubah (Bukti 

T3), menjadi sebagai berikut: ---------------------------  

Pasal 4.11 

“Dalam hal karena suatu alasan, termasuk tetapi 

tidak terbatas pada alsan-alasan yang dinyatakan 

dalam Pasal 13.3 Perjanjian ini, hubungan kerja 

sama berdasarkan Peranjian ini diakhiri atau diubah 

pola kerja samanya sebelum Jangka Waktu Kerja 

Sam berakhir, Pelaku Usaha Peternakan wajib secara 
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serentak dan sekaligus melunasi seluruh utang Dana 

Modernisasi Kandang yang terutang kepada Terlapor 

dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender. Apabila 

Pelaku Usaha Usaha Peternakan lalai 

mengembalikan seluruh utang Dana Modernisasi 

Kandang sesuai ketentuan pasal ini, maka Pelaku 

Usaha Peternakan Wajib membayar dendan 

keterlambatan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta 

rupiah) per setiap hari keterlambatan.” --------------------- 

6.8.3. Bahwa dalam usul perubahan klausul tentang sewa-

menyewa kadang tersebut di atas, tidak ada opsi 

sewa-menyewa kandang yang disediakan untuk 

disepakati, sehingga dengan sendirinya tidak ada 

sewa menyewa kandang yang terjadi. -----------------  

6.8.4. Bahwa dengan demikian, pelunasan atau 

pengembalian seluruh utang Pelaku Usaha 

Peternakan kepada Terlapor mengakhiri kerja sama 

usaha budidaya antara para pihak. --------------------  

6.8.5. Bahwa perlu Terlapor jelaskan kembali, dalam 

perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam ras 

pedaging yang selama ini berlaku, ketentuan 

mengenai opsi sewa-menyewa merupakan perikatan 

dengan syarat tangguh, dalam arti hak yang 

keberlakuan atau penggunaan ketentuan pasal 

tersebut digantungkan pada suatu kondisi atau 

syarat yang telah sepakati dalam perjanjian.  Apabila 

kondisi atau syarat tersebut tidak terpenuhi, opsi 

sewa-menyewa tidak dapat dilaksanakan. ------------  

6.8.6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1263 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tersebut, opsi sewa-

menyewa kandang antara Terlapor dan Pelaku 

Usaha Peternakan sebagaimana diatur dalam 

perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam ras 

pedaging yang selama ini berlaku, merupakan 

perikatan dengan syarat tangguh, dengan demikian 

pasal tersebut belum melahirkan suatu perikatan 

bagi Terlapor dan Pelaku Usaha Peternakan. 
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Ketentuan Perikatan baru lahir apabila syarat atau 

kondisi yang telah ditentukan tersebut terpenuhi. --  

6.8.7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1263 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dengan 

demikian ketentuan mengenai opsi sewa-menyewa 

kandang dalam perjanjian kerja sama usaha 

budidaya ayam ras pedaging yang selama ini 

berlaku, sangatlah prematur untuk dipersoalkan 

oleh Investigator. ------------------------------------------  

6.9. Tentang Denda Potensial Loss adalah Perikatan dengan syarat 

Tangguh. -----------------------------------------------------------------  

6.9.1. Pasal 1263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

menyatakan bahwa: --------------------------------------  

“Suatu perikatan dengan suatu syarat tangguh 

adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu 

peristiwa yang masih akan datang dan yang yang 

masih belum tentu akan terjadi, atau yang 

bergantung pada suatu yang sudah terjadi tetapi 

diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal 

pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan 

sebelum peristiwa telah terjadi. Dalam hal kedua, 

perikatan mulai berlaku sejak hari terjadi; ------------  

6.9.2. Bahwa pemutusan kerja sama kemitraan secara 

sepihak dilarang oleh peraturan perundang-

undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 11 Ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah, 

menyatakan bahwa: --------------------------------------  

“Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Mengenah, atau 

Usaha Besar dalam melakukan pola Kemitraan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang 

memutuskan hubungan hukum secara sepihak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan”. -------------------------------------------------------------- 

6.9.3. Bahwa perlu Terlapor jelaskan, dalam perjanjian 

kerja sama usaha budidaya ayam ras pedaging yang 
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selama ini berlaku, ketentuan mengenai pengenaan 

denda potensial loss merupakan perikatan dengan 

syarat tangguh, dalam arti keberlakuan atau 

penggunaan ketentuan tersebut digantungkan pada 

suatu kondisi yang telah sepakati dalam perjanjian.  

Tanpa ada kondisi tersebut, pengenaan denda 

potisial loss tidak dapat dilaksanakan; ----------------  

6.9.4. Bahwa pengenaan denda potensial loss dalam 

perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam ras 

pedaging yang selama ini berlaku terjadi apabila 

pelaku usaha peternakan melakukan pengakhiran 

atau pemutusan kerja sama secara sepihak. Apabila 

tidak ada pemutusan sepihak dari pelaku usaha 

peternakan, denda potensial tidak diperlukan; ------  

6.9.5. Bahwa perlu Terlapor sampaikan juga, selain 

dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, ketentuan pengenaan denda potensial loss 

semata-mata bertujuan hanya untuk mencegah 

pelaku usaha peternakan melakukan pemutusan 

secara sepihak kerja sama kemitraan.  ----------------  

6.9.6. Bahwa dalam rancangan/draft addendum 

perjanjian, dengan judul “Kerja Sama Usaha 

Budidaya Ayam Yang Diperbaharui, Terlapor telah 

mengajukan usulan tidak mencantumkan klausul 

mengenai pengenaan dendan potensial loss. ---------  

6.10. Tentang Perubahan ketentuan mengenai spesifikasi Sapronak 

guna mengakomodir perubahan-perubahan peraturan 

peundang-undangan. --------------------------------------------------  

6.10.1. Bahwa dalam pasal 5.4 draft perjanjian yang 

diusukan Terlapor dalam Masa Perpanjangan 

Peringatan III , mengatur bahwa; -----------------------  

“Spesifikasi kualitas Sapronak yang dipasok 

berdasarkan ketentuan Pasal ini dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

a. Pakan: sesuai standar mutu yang 

dipersyaratkan. 
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b. DOC : sesuai standar mutu yang 

dipersyaratkan. 

c. Vaksin : sesuai ketentuan pendaftaran obat. 

d. Obat-obatan : Sesuai ketentuan Pendaftaran 

Obat Hewan. 

6.10.2. Bahwa secara prinsip, dalam pelaksanaan budidaya 

ayam ras pedaging, PT Sinar Ternak Sejahtera dan 

pelaku usaha peternakan wajib menggunakan 

pakan, DOC, vaksin dan obat-obatan sesuai dengan 

yang ditentukan oleh pemerintah atau otoritas yang 

berwenang, guna menjamin mutu dan keamanan 

ayam yang dibudidaya. -----------------------------------  

6.10.3. Bahwa Terlapor tidak mengatur secara spesifik atas 

spesifikasi kualitas Sapronak dalam draft perjanjian 

yang diusulkan Terlapor dalam Masa Perpanjangan 

Peringatan III, agar ketentuan tersebut dapat 

beradaptasi dengan perubahan-perubahan 

kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah 

atau otoritas yang berwenang tanpa harus 

melakukan addendum atau amendemen perjanjian. 

6.11. Tentang Pelaksanaan Sosialisasi Pemaparan Laporan kepada 

Peternakan secara Berkala. ------------------------------------------  

6.11.1. Bahwa penyampaian pemaparan laporan kepada 

peternak secara berkala yang berisi penjelasan 

terkait resiko pembiayaan, pembebanan utang dan 

bunganya, skema utang Plasma, mekanisme 

pemotongan, laporan pembayaran utang plasma, 

bukti terima bayar cicilan serta laporan sisa utang 

plasma, serta laporan keuangan terkait utang 

modernisasi kandang dan pembiayaan sapronak 

selama ini sudah dilakukan oleh Terlapor secara 

berkala kepada peternak. --------------------------------  

6.11.2. Bahwa penyampaian pemaparan laporan kepada 

peternak sudah dilakukan Terlapor kepada peternak 

pada masa pra kontrak, yaitu pada saat sebelum 

Terlapor dan peternak menandatangani kerja sama, 

maupun pasca kontrak, yaitu pada saat Terlapor 
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peternak menandatangani dan melaksanakan kerja 

sama. --------------------------------------------------------  

6.11.3. Bahwa untuk memenuhi perintah sebagaimana 

dimaksud di dalam Peringatan Tertulis I, II dan III, 

Terlapor telah menyampaikan bukti pemaparan 

kepada Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam perkara 

a quo yang dilengkapi dengan bukti berupa 

notulensi, foto dan dokumentasi lain yang relevan. -  

6.11.4. Bahwa penyampaikan bukti pemaparan oleh 

Terlapor kepada Tim Pemeriksa Pendahuluan dalam 

perkara a quo dalam Peringatan Tertulis I, II dan III 

belum dapat disampaikan seluruhnya karena 

terhambat dengan situasi pandemi Covid-19 yang 

membatasi ruang gerak dan mobilitas Terlapor dan 

peternak untuk mengadakan pertemuan, serta 

belum adanya titik temu antara Tim Pemeriksa dan 

Terlapor mengenai usulan perjanjian kerja sama 

usaha budidaya. -------------------------------------------  

6.11.5. Bahwa meskipun jangka waktu Peringatan Tertulis 

I, II, III dan Masa Perpanjangan Peringatan III telah 

selesai, Terlapor dengan itikad baik tetap 

menyampaikan sosialisasi pemaparan laporan 

kepada peternak secara berkala. Bukti penyampaian 

sosialisasi pemaparan sudah kami serahkan kepada 

Majelis Komisi melalui Panitera dalam perkara a quo. 

6.12. Tentang Unsur-unsur Pasal 35 ayat (1) UU UMKM Tidak 

Terbukti. -----------------------------------------------------------------  

Pasal 35 UU Nomor 20 Tahun 2008 berbunyi: --------------------  

“Unsur Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha 

Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya 

dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26”. ------------------------------------------------------ 

6.12.1. Unsur “Usaha Mikro” dan Unsur “Usaha Kecil” tidak 

Terpenuhi. --------------------------------------------------  

6.12.1.1. Bahwa Pasal 1 Angka 1 UU No. 20 Tahun 

2008 mendefinisikan Usaha Mikro 

sebagai: ----------------------------------------  
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“Usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini”  ----------------------------------  

6.12.1.2. Bahwa Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 20 

Tahun 2008 Kriteria Usaha Mikro adalah 

sebagai berikut:  -----------------------------  

a. Memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha; atau. -- 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan 

paling banyak Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah). --------------------- 

6.12.1.3. Bahwa Pasal 1 Angka 2 UU No. 20 Tahun 

2008 mendefenisikan Usaha Kecil 

sebagai: ----------------------------------------  

“Usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari 

Usaha Menengah atau Usaha Besar yang 

memenuhi kriteria Usaha Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini”. --------------------------------------------- 

6.12.1.4. Bahwa Pasal 6 Ayat (2) UU No.20 Tahun 

2008 Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai 

berikut: ----------------------------------------  

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk 
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tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau. ------------------------------------------------ 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah). 

6.12.1.5. Bahwa Peternak/atau Pelaku Usaha 

Peternakan dalam kerja sama budidaya 

ayam dengan jangka waktu kerja sama 20 

(dua puluh) tahun dengan Terlapor, 

menggunakan kandang closed house 

berkapasitas sekurang-kurangnya 

40.000 (empat puluh ribu) ekor ayam. 

Sebagai contoh, kandang Tuan Jojon 

Tarjono selaku peternak dan salah satu 

saksi yang diperiksa dalam perkara a quo 

berkapasitas 40.000 (empat puluh ribu) 

ekor ayam. ------------------------------------  

6.12.1.6. Bahwa Peternak/atau Pelaku Usaha 

Peternakan dalam kerja sama budidaya 

ayam dengan jangka waktu kerja sama 20 

(dua puluh) tahun dengan Terlapor, 

menggunakan kandang closed house 

berkapasitas sekurang-kurangnya 

40.000 (empat puluh ribu) ekor ayam. 

Sebagai contoh, kandang Tuan H.M 

Wiyogo selaku peternak dan salah satu 

saksi yang diperiksa dalam perkara a quo 

berkapasitas 40.000 (empat puluh ribu) 

ekor ayam. ------------------------------------  

6.12.1.7. Bahwa hasil penjualan tahunan Pelaku 

Usaha Peternakan dengan kandang 

berkapasitas 40.000 (empat puluh ribu) 

ekor ayam dapat diuraikan sebagai 

berikut: ----------------------------------------  

Jumlah DOC masuk 40,000 
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Asumsi rerata mortalitas 5% 

Jumlah panen 38,000 

ABW (rerata berat badan) 1.8 kg 

Kg Panen 68,400 kg 

Harga Jual (kesepakatan) ke 
PT STS 

18,880/kg 

Total Nilai Jual (TNJ) 1,291,392,000,00 

TNJ x 6 siklus (setahun) 7,748,352,000,00 

 

6.12.1.8. Bahwa dengan penjualan tahunan senilai 

Rp7.748.352.000,00 (tujuh miliar tujuh 

ratus empat puluh delapan juta tiga ratus 

lima puluh dua ribu rupiah), para Pelaku 

Usaha Peternakan tersebut TIDAK 

termasuk dalam kriteria/kategori Usaha 

Mikro maupun Usaha Kecil sebagaimana 

dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 

2008. ------------------------------------------  

6.12.1.9. Bahwa dengan demikian, unsur “Usaha 

Mikro” dan unsur “Usaha Kecil” tidak 

terpenuhi.  -----------------------------------   

6.12.2. Unsur “Usaha Menengah” tidak dibuktikan oleh Tim 

Investigator dan tidak dapat disimpulkan 

keterbuktiannya. ------------------------------------------  

6.12.2.1. Bahwa dalam Laporan Dugaan 

Pelanggaran dan LHPPK-LPP, Tim 

Pemeriksa dan Tim Investigator tidak 

melakukan analisis mengenai unsur 

“Usaha Menengah” sehingga tidak jelas 

apakah pelaku usaha peternakan yang 

menjadi mitra PT Sinar Ternak Sejahtera 

memenuhi unsur “Usaha Menengah” 

sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 

20 Tahun 2008. ------------------------------  

6.12.2.2. Bahwa ketiadaan analisis mengenai 

pemenuhan unsur “Usaha Menengah” 

telah membuat kesimpulan Tim 

Pemeriksa dan LHPPK-LPP Tim 

Investigator menjadi kesimpulan yang 
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tergesa-gesa, tidak berdasar, dan 

subjektif. --------------------------------------  

6.12.2.3. Bahwa sepanjang pemeriksaan ahli 

dalam perkara a quo, TIDAK ADA ahli 

yang mempunyai latar belakang 

keilmuan dan/atau pengetahuan yang 

tepat menerangkan kriteria Usaha 

Menengah tersebut. -------------------------  

6.12.2.4. Bahwa dengan demikian, pemenuhan 

unsur “Usaha Menengah” tidak dapat 

disimpulkan dan harus dianggap tidak 

terpenuhi (ingat prinsip hukum “in dubio 

proreo”, dalam keragu-raguan hakim 

membebaskan”). -----------------------------  

6.12.3. Unsur “Memiliki dan/atau Menguasai” tidak 

terpenuhi bagi Terlapor. ---------------------------------  

6.12.3.1. Bahwa Terlapor melakukan kerja sama 

usaha budidaya ayam dengan dilandasi 

Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak 

yang masing-masing berdiri sendiri. -----  

6.12.3.2. Bahwa Pasal 17.2 Perjanjian 

menyatakan: ----------------------------------  

“Para Pihak menegaskan dan 

menyatakan bahwa masing-masing Pihak 

merupakan badan hukum/pribadi hukum 

atau entitas yang terpisah sehingga 

tindakan atau perbuatan salah satu dari 

Para Pihak merupakan tanggung jawab 

Pihak itu sendiri, dan bukan tanggung 

jawab Pihak lainnya”. ------------------------------ 

6.12.3.3. Bahwa tanah dan kandang adalah milik 

pelaku usaha peternakan atau peternak 

sebagaimana tenyata dalam sertifikat 

tanah. ------------------------------------------  

6.12.3.4. Bahwa Terlapor tidak pernah mencatat 

perlengkapan kandang dan Sapronak 

sebagai inventory atau asetnya. -----------  
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6.12.3.5. Bahwa keputusan-keputusan di luar 

Perjanjian ditentukan oleh pelaku usaha 

peternakan sendiri secara bebas. ---------  

6.12.3.6. Bahwa pelaku usaha peternakan atau 

peternak yang aktif melakukan budidaya, 

dapat mengembangkan usaha atau 

menambah kandang baru tanpa ada 

kewajiban kandang baru tersebut wajib 

bermitra dengan Terlapor. -----------------  

6.13. Petitum; ------------------------------------------------------------------  

6.13.1. Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di bagian 

terdahulu, mohon Majelis Komisi memutuskan: ----  

6.13.2. Dugaan Pelanggaran Pasal 35 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 oleh PT Sinar Ternak 

Sejahtera tidak terbukti. ---------------------------------  

 

7. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, 

Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup 

untuk mengambil putusan. -----------------------------------------------------  

 

TENTANG HUKUM 

 

Setelah mempertimbangkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan 

Kemitraan dan Laporan Pelaksanaan Peringatan, Tanggapan Terlapor atas 

Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Kemitraan dan Laporan 

Pelaksanaan Peringatan, keterangan Para Saksi, keterangan Para Ahli, 

keterangan Terlapor, Simpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh 

Investigator maupun Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Majelis Komisi 

menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan 

alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran 

terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang diduga dilakukan oleh 

Terlapor dalam Perkara Nomor 09/KPPU-K/2020. Dalam melakukan 

penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, 

yaitu:  --------------------------------------------------------------------------------------  

1. Tentang Identitas Terlapor; -------------------------------------------------------  

2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; ---------------------------  

3. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait; ----------------------------  
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4. Tentang Prinsip-Prinsip Kemitraan; --------------------------------------------  

5. Tentang Pertimbangan Pelaksanaan Peringatan Tertulis I, Peringatan 

Tertulis II, dan Peringatan Tertulis III; -----------------------------------------  

6. Tentang Kesesuaian Pelaksanaan Perintah Peringatan Tertulis I, 

Peringatan Tertulis II dan Peringatan Tertulis III; ----------------------------  

7. Tentang Pemenuhan unsur Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2008; ------------------------------------------------------------------------  

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----------------  

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----------------------------------------  

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ---------------------------------------  

 

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ----------  

1. Tentang Identitas Terlapor; ----------------------------------------------------  

1.1 Terlapor, PT Sinar Ternak Sejahtera, merupakan badan usaha 

yang berbentuk badan hukum, yang berkedudukan di Kota Bandar 

Lampung, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-

undangan Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 4 

tanggal 13 Desember 2006 yang dibuat di hadapan Ikhsan, S.H., 

Notaris Kotamadya Tingkat II Bekasi dan telah mendapatkan 

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor W8-00649 HT.01.01-TH 

2007 tanggal 3 Mei 2007, serta telah diumumkan dalam Berita 

Negara Nomor 61 Tanggal 31 Juli 2007. Susunan pemegang saham 

perseroan pada saat pendirian yaitu PT Prospek Karyatama dengan 

kepemilikan saham sejumlah 99.999 (sembilan puluh sembilan 

ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham dan 

PT Proskar Pertiwi dengan kepemilikan saham sejumlah 1 (satu) 

lembar saham. Susunan komisaris dan direksi terdiri dari Akim 

Wijaya selaku Komisaris, Dibyani S.Pt. selaku Direktur, 

sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 berikut ini (vide bukti T84): -  

Tabel 1 
    Pengurus dan Pemegang Saham Terlapor pada saat Pendirian 

No Nama Jabatan Lembar Saham Total 

1 PT Prospek 

Karyatama 

- 99.999 Rp999.990.000 

2 PT Proskar Pertiwi - 1 Rp10.000 

3 Akim Wijaya Komisaris - Rp0 
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4. Dibyani S.Pt Direktur  - Rp0 

 

1.2 Anggaran Dasar Terlapor telah mengalami beberapa kali 

perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 02 tanggal 01 Desember 

2020 yang dibuat di hadapan Ikhsan, S.H., Notaris Kotamadya 

Tingkat II Bekasi, dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-

0422081 tanggal 22 Desember 2020. Susunan pemegang saham 

Terlapor berdasarkan akta perubahan terakhir yaitu PT Prospek 

Karyatama dengan kepemilikan saham sejumlah 59.999.000 (lima 

puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu) 

lembar saham, PT Sarana Farmindo Utama dengan kepemilikan 

saham sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham. Susunan 

komisaris dan direksi terdiri dari Sunya Adiputra Samsara Tjong 

selaku Komisaris, Ir. Yosef Arisanto, selaku Direktur Utama dan 

Corina selaku Direktur sebagaimana diuraikan pada Tabel 2 

berikut ini (vide bukti B87): -----------------------------------------------  

Tabel 2 
Pengurus dan Pemegang Saham Perubahan Terakhir 

No Nama Jabatan Lembar 
Saham 

Total 

1 PT Prospek 

Karyatama 

- 59.999.000 Rp599.990.000.000 

2 PT Sarana 

Farmindo Utama 

- 1.000 Rp10.000.000 

3 Ir. Yosef Arisanto Direktur 

Utama 

- Rp0 

4. Corina Direktur  - Rp0 

5. Sunya Adiputra 

Samsara Tjong 

Komisaris - Rp0 

 

1.3 Bahwa PT Prospek Karyatama selaku pemegang saham mayoritas 

Terlapor dimiliki oleh PT Sarana Farmindo Utama dengan 

persentase kepemilikan saham sebesar 99,951% (sembilan puluh 

sembilan koma sembilan ratus lima puluh satu persen) dan PT 

Sarana Proteindo Utama sebesar 0,49% (nol koma empat puluh 

sembilan persen). Sedangkan pemegang saham mayoritas PT 

Sarana Farmindo Utama adalah PT Charoen Pokphand Indonesia, 
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Tbk., sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan 

puluh sembilan persen). ---------------------------------------------------  

1.4 Bahwa berdasarkan akta pendirian dan akta perubahan terakhir, 

Terlapor berkedudukan di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan  

data dari website AHU Kementerian Hukum dan HAM RI, Terlapor 

beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 5 Way Halim Permai, 

Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Berdasarkan 

keterangan Terlapor dalam persidangan, Terlapor beralamat di 

Ruko Artha Makmur, Jalan Sultan Agung Blok JK Nomor 28, Way 

Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, 

Provinsi Lampung 35132, Indonesia. ------------------------------------    

1.5 Bahwa Terlapor merupakan badan hukum yang bidang usahanya 

adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dalam akta yaitu 

(vide bukti T1): --------------------------------------------------------------   

1.5.1 Bahwa maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan 

usaha dalam bidang: -----------------------------------------------  

a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. -----------------  

b. Industri Pengolahan. --------------------------------------  

c. Perdagangan Besar dan Eceran. ------------------------  

1.5.2 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas 

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu: -------  

a. Budi daya ayam ras pedaging, mencakup usaha 

peternakan yang menyelenggarakan budi daya ayam 

ras utuk menghasilkan ayam pedaging dan lainnya 

(01461). -----------------------------------------------------  

b. Budidaya ayam ras petelur, mencakup usaha 

peternakan yang menyelenggarakan budi daya ayam 

ras untuk menghasilkan telur konsumsi dan lainnya 

(01462). -----------------------------------------------------   

c. Kegiatan rumah potong dan pengepakan daging 

unggas, mencakup kegiatan operasional rumah 

potong unggas dan pengepakan daging unggas, 

termasuk kegiatan pengurusan hasil sampingan, 

seperti pemrosesan sisa atau kotoran unggas, 

pementangan kulit, penyortiran bulu dan 

pembersihan lemak (10120). ----------------------------  
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d. Industri pengolahan dan pengawetan produk daging 

dan daging unggas mencakup usaha pengolahan dan 

pengawetan produk daging dan daging unggas 

dengan cara pengalengan, pengasapan, 

penggaraman, pembekuan, pemanisan dan 

sebagainya. Kegiatannya mencakup produksi daging 

beku dalam bentuk carcase, produksi daging beku 

yang telah dipotong, produksi daging beku dalam 

porsi tersendiri, produksi daging yang dikeringkan, 

daging yang diasinkan atau daging yang diasapkan, 

produksi produk-produk daging, seperti sosis, 

salami, puding, “andovillettes”, saveloy, bologna, 

pact, rillet, dan daging ham. Termasuk kegiatan 

pengolahan daging paus di darat atau di kapal 

khusus (10130). -------------------------------------------  

e. Pedagang besar binatang hidup, mencakup 

perdagangan besar yang berhubungan dengan 

binatang hidup, seperti unggas, ternak potong dan 

ternak atau binatang hidup lainnya, termasuk 

perdagangan besar bibit binatang (46205). -----------  

f. Perdagangan besar daging ayam dan daging ayam 

olahan, mencakup perdagangan besar daging ayam 

dan daging ayam olahan, termasuk daging ayam 

yang diawetkan (46322). ---------------------------------  

g. Perdagangan besar telur dan hasil olahan telur 

mencakup perdagangan besar telur dan hasil olahan 

telur (46325). -----------------------------------------------  

h. Perdagangan eceran hasil peternakan, mencakup 

perdagangan eceran khusus hasil peternakan di 

dalam bangunan seperti susu dan telur, termasuk 

pula daging ternak dan unggas (47214). --------------  

i. Perdagangan eceran hewan ternak, mencakup usaha 

perdagangan eceran hewan ternak seperti sapi, 

kambing dan unggas (47752). ---------------------------  

j. Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komiditi 

hasil peternakan, mencakup usaha perdagangan 

eceran hasil peternakan yang dilakukan di pinggir 
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jalan umum (kaki lima), serambi muka (emper), toko 

atau tempat tetap di pasar yang dapat dipindah-

pindah atau didorong (los pasar), seperti susu dan 

telur, daging ternak dan unggas (47814). -------------  

k. Aktivitas cold storage yang mencakup usaha 

penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan 

dalam jangka waktu pengawetan tertentu atas dasar 

balas jasa (fee) atau kontrak, sebelum barang 

tersebut dikirim ke tujuan akhir. Termasuk juga di 

kelompok ini gudang pembekuan cepat (blast 

freezing) (52102).  ------------------------------------------  

1.6 Berdasarkan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang 

diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal, Terlapor memiliki Nomor Induk Berusaha 

8120106982907 yang diterbitkan di Jakarta tanggal 20 September 

2018, dengan perubahan ke-15 tanggal 9 Maret 2022. --------------  

1.7 Bahwa Terlapor adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

kemitraan peternakan ayam, dimana Terlapor tidak memproduksi 

sendiri sapronak berupa DOC (Day Old Chicken), pakan dan obat-

obatan. Namun, Terlapor membeli sapronak dari perusahaan yang 

terafiliasi atau kelompok usaha dari Terlapor sendiri dengan cara 

adanya pembagian profit (vide bukti B17). -----------------------------  

1.8 Terlapor merupakan perusahaan inti dalam suatu hubungan 

kemitraan inti plasma di sektor peternakan ayam dengan Nomor 

Pokok Wajib Pajak 025769266323000. ---------------------------------  

1.9 Bahwa selama proses persidangan, berdasarkan Surat 

Kuasa/Penunjukan Direktur Nomor 01/SK.STS/III/2022 tanggal 

10 Maret 2022 dan Nomor 02/SK.STS/V/2022 tanggal 12 Mei 

2022, Terlapor telah memberikan kuasa kepada Yustinus 

Badhernus Solakira, S.S., S.H., Stefanus  Dicheney Soleman, S.H., 

Gery Hart, S.H., Jusmeinidar, S.Sos., Haposan Bunti, S.E., Purwo 

Widyanto, S.H., dan Heribertus Hari Sumarno, S.H., M.H. dari 

Legal Departemen Charoen Pokpahand Group Indonesia yang 

beralamat kantor di Jalan Ancol Barat VIII/1, Kelurahan Ancol, 

Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta 

14430 (vide bukti T72, T81). ----------------------------------------------  
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2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -------------------------  

2.1 Objek Perkara adalah pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh 

Terlapor dalam perjanjian kerja sama yang di dalamnya mengatur 

tentang program pembangunan dan modernisasi kandang. --------   

2.2 Bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran Pasal 35 ayat (1) 

UU Nomor 20 Tahun 2008; -----------------------------------------------  

2.3 Bahwa adapun ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 

2008 menyatakan: “Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau 

menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra 

usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26”; -----------------------------------------------  

3. Tentang Peraturan Perundang-undangan terkait;  ------------------------  

3.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan peraturan perundang-

undangan terkait sektor peternakan yang berlaku pada saat 

pelaksanaan kemitraan perkara a quo sebagai berikut: -------------  

a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 

XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka 

Demokrasi Ekonomi (TAP MPR Nomor XVI Tahun 1998). ----  

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). --------  

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UU Nomor 20 Tahun 2008). -------------  

d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 

dan Kesehatan Hewan (UU Nomor 18 Tahun 2009) 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU 

Nomor 41 Tahun 2014). --------------------------------------------  

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(UU Nomor 11 Tahun 2020). ---------------------------------------  

f. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem 

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (PP Nomor 

34 Tahun 2018). -----------------------------------------------------  

g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP Nomor 7 Tahun 2021). 

h. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya 

Hewan Peliharaan (Perpres Nomor 48 Tahun 2013). ----------  
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i. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha 

Peternak (Permentan Nomor 13 Tahun 2017). ------------------  

j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 

di Bidang Pertanian (Permentan Nomor 45 Tahun 2019).  ---  

k. Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Nomor 8634/KPTS/HK.160/F/08/2019 tentang 

Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Kemitraan 

Usaha Peternakan (Keputusan Dirjen Peternakan dan 

Kesehatan Hewan Nomor 8634 Nomor 2019). ------------------  

3.2. Majelis Komisi mempertimbangkan keberpihakan negara dalam 

memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi 

rakyat yang mencakup usaha kecil dan menengah sebagai pilar 

utama pembangunan ekonomi nasional berdasarkan TAP MPR 

Nomor XVI Tahun 1998. --------------------------------------------------  

a. Pasal 2 TAP MPR Nomor XVI Tahun 1998 mengatur 

ketentuan sebagai berikut: ----------------------------------------  

Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan 

struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha 

menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta 

terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling 

menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha 

kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan 

Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk 

mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang 

berdaya saing tinggi. ------------------------------------------------------------  

b. Pasal 3 TAP MPR Nomor XVI Tahun 1998 mengatur 

ketentuan sebagai berikut: ----------------------------------------  

Dalam pelaksanaan Demokrasi Ekonomi, tidak boleh dan 

harus ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan 

pemusatan kekuatan ekonomi pada seorang, sekelompok 

orang atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip 

keadilan dan pemerataan. ----------------------------------------------------  

c. Pasal 4 TAP MPR Nomor XVI Tahun 1998 mengatur 

ketentuan sebagai berikut: ----------------------------------------  
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Pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu 

dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan 

ekonominya, agar dapat mandiri terutama dalam 

pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber 

dana. -----------------------------------------------------------------------------------  

d. Pasal 5 TAP MPR Nomor XVI Tahun 1998 mengatur 

ketentuan sebagai berikut: ----------------------------------------  

Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama 

ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, 

dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya 

sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok 

usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha 

besar dan Badan Usaha Milik Negara. ----------------------------------  

e. Pasal 6 TAP MPR Nomor XVI Tahun 1998 mengatur 

ketentuan sebagai berikut: ----------------------------------------  

Usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara mempunyai hak 

untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam dengan 

cara yang sehat dan bermitra dengan pengusaha kecil, 

menengah dan koperasi. ------------------------------------------------------  

f. Pasal 7 TAP MPR Nomor XVI Tahun 1998 mengatur 

ketentuan sebagai berikut: ----------------------------------------  

(1) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber daya 

alam lainnya harus dilaksanakan secara adil dengan 

menghilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan 

dan pemilikan dalam rangka pengembangan 

kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah dan 

koperasi serta masyarakat luas. -----------------------------------  

(2) Tanah sebagai basis usaha pertanian harus diutamakan 

penggunaannya bagi pertumbuhan pertanian rakyat 

yang mampu melibatkan serta memberi sebesar-besar 

kemakmuran bagi usaha tani kecil, menengah dan 

koperasi. ----------------------------------------------------------------------  

g. Pasal 8 TAP MPR Nomor XVI Tahun 1998 mengatur 

ketentuan sebagai berikut: ----------------------------------------  

Perbankan dan Lembaga Keuangan wajib dalam batas-batas 

prinsip dan pengelolaan usaha yang sehat membuka peluang 
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sebesar-besarnya, seadil-adilnya dan transparan bagi 

pengusaha kecil, menengah dan koperasi. ----------------------------  

3.3. Majelis Komisi mempertimbangkan asas-asas hukum perjanjian 

berdasarkan KUHPerdata: ------------------------------------------------  

a. Pasal 1313 KUHPerdata mengatur ketentuan sebagai berikut: 

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu 

orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain 

atau lebih”. --------------------------------------------------------  

b. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur ketentuan sebagai berikut: 

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 

(empat) syarat: -----------------------------------------------------------------  

1) Sepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; ------------  

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; --------------  

3) Suatu hal tertentu;------------------------------------------------------  

4) Suatu sebab yang halal. ---------------------------------------------  

c. Pasal 1338 KUHPerdata mengatur ketentuan sebagai berikut: 

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-

undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali 

selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau 

karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-

undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad 

baik. --------------------------------------------------------------------------------  

3.4. Majelis Komisi mempertimbangkan kriteria usaha mikro, kecil, dan 

menengah berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana 

diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 beserta ketentuan 

pelaksanaan yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021: ----------  

a. Pasal 1 angka 4 UU Nomor 20 Tahun 2008 mengatur 

ketentuan sebagai berikut: -----------------------------------------  

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang 

dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan 

bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha 

Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau 

swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang 

melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”; -----------------   
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b. Pasal 6 UU Nomor 11 Tahun 2020 mengatur ketentuan 

sebagai berikut: ------------------------------------------------------  

(1)  Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat 

modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil 

penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan 

disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, 

kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai 

dengan kriteria setiap sektor usaha.  -----------------------  

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

c. Pasal 35 PP Nomor 7 Tahun 2021 mengatur ketentuan 

sebagai berikut: ------------------------------------------------------  

(1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan 

berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan 

tahunan.  --------------------------------------------------------  

(2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan 

usaha.  -----------------------------------------------------------  

(3) Kriteria modal usaha sebagaimana. dimaksud pada ayat 

(2) terdiri atas:  -------------------------------------------------  

a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha;  ----------------------------------------------------  

b.  Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; dan  --------------------------------------  

c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. -------------------------------  

(4) Untuk pemberian kemudahan, pelindungan, dan 

pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain 
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kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan. -----------   

(5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) terdiri atas:  ------------------------------------  

a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan 

sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 

(dua miliar rupiah); --------------------------------------   

b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih 

dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima 

belas miliar rupiah); dan  ---------------------------------------  

c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 

rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). ---  

d. Pasal 26 UU Nomor 20 Tahun 2008 mengatur ketentuan 

sebagai berikut: ------------------------------------------------------  

 Kemitraan dilaksanakan dengan pola:  ----------------------------  

a. inti-plasma;  ----------------------------------------------------------------  

b. subkontrak;  ---------------------------------------------------------------  

c. waralaba;  ------------------------------------------------------------------  

d. perdagangan umum;  --------------------------------------------------  

e. distribusi dan keagenan; dan  -------------------------------------  

f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerja 

sama operasional, usaha patungan (joint venture) dan 

penyumberluasan (outsourcing) -----------------------------------  

e. Pasal 27 UU Nomor 20 Tahun 2008 mengatur ketentuan 

sebagai berikut: ------------------------------------------------------  

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Usaha 

Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya 

dalam:  -------------------------------------------------------------  

a. penyediaan dan penyiapan lahan;  -------------------------  

b. penyediaan sarana produksi;  -------------------------------  

c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen         

usaha;  ----------------------------------------------------------  
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d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang 

diperlukan;  -----------------------------------------------------  

e. pembiayaan;----------------------------------------------------   

f. pemasaran;  ----------------------------------------------------  

g. penjaminan; ----------------------------------------------------  

h. pemberian informasi; dan  ------------------------------------  

i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi 

peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan 

usaha. -----------------------------------------------------------  

3.5. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan bibit dan pakan yang 

beredar wajib memiliki sertifikat layak bibit dan memenuhi standar 

berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana diubah 

dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 sebagai berikut: ------------------  

a. Pasal 13 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU Nomor 18 Tahun 

2009 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 

mengatur ketentuan sebagai berikut: ----------------------------  

(5) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki 

sertifikat Benih atau Bibit yang memuat keterangan 

mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya. -------------  

(6) Sertifikat Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada 

ayat (6) dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi Benih atau 

Bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri. 

(7) Setiap Orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit 

yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6). -------------------------------------------------------------  

b. Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana 

diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 mengatur 

ketentuan sebagai berikut: -----------------------------------------  

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan perbibitan nasional 

untuk mendorong ketersediaan benih dan/atau bibit 

yang bersertifikat dan melakukan pengawasan dalam 

pengadaan dan peredarannya secara berkelanjutan. ---  

c. Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2009 

sebagaimana diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 

mengatur ketentuan sebagai berikut: ----------------------------  
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(2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial 

harus memenuhi standar atau persyaratan teknis 

minimal dan keamanan pakan serta memenuhi 

ketentuan cara pembuatan pakan yang baik yang 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri. -------------------------  

(3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 

berlabel sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. ------------------------------------------------------------------  

d. Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 

2009 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 

mengatur ketentuan sebagai berikut: ----------------------------  

(1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang 

budi daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling 

memerlukan, memperkuat, menguntungkan, 

menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan 

berkeadilan;  --------------------------------------------------------------  

(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan:  -------------------------------------------------------  

a. antar Peternak;  ------------------------------------------------------  

b. antara Peternak dan Perusahaan Peternakan;  --------  

c. antara Peternak dan perusahan di bidang lain; dan 

d. antara Perusahaan Peternakan dan Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. ------------  

(3) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat berupa:  ------------------------------------------------------------  

a. penyediaan sarana produksi;  ---------------------------------  

b. produksi;  ----------------------------------------------------------------  

c. pemasaran; dan/atau  --------------------------------------------  

d. permodalan atau pembiayaan.  -------------------------------  

3.6. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan terkait 

maksud “memiliki” dan/atau “menguasai” berdasarkan UU Nomor 

20 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 

2020: -------------------------------------------------------------------------  

a. Penjelasan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 

sebagai berikut: ------------------------------------------------------  
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Yang dimaksud "memiliki" adalah adanya peralihan 

kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan 

dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, 

Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra 

usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.-------  

b. Penjelasan Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2020 

sebagai berikut: ------------------------------------------------------  

Yang dimaksud "menguasai" adalah adanya peralihan 

penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang 

dijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha 

Mikro, Kecil, dan/atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai 

mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.  

3.7. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan terkait 

penerapan dan pemberlakuan SNI berdasarkan PP Nomor 34 

Tahun 2018: -----------------------------------------------------------------  

a. Pasal 20 PP Nomor 34 Tahun 2018 mengatur ketentuan 

sebagai berikut: ------------------------------------------------------  

(1) SNI dapat diterapkan oleh para Pelaku Usaha, 

kementerian dan/atau lembaga pemerintah 

nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai 

dengan kebutuhan. ------------------------------------------  

(2) Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan terhadap: ---------------------------------  

a. barang yang diperdagangkan atau diedarkan. ---------  

b. jasa yang diberikan; ------------------------------------------------  

c. proses atau sistem yang dijalankan; dan/atau. -------  

d. personal yang terlibat dalam kegiatan tertentu. --------  

(3) Penerapan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan. ---  

(4) SNI diberlakukan secara wajib untuk memenuhi 

persyaratan yang diberlakukan oleh menteri atau 

kepala lembaga pemerintah nonkementerian. --------------  

b. Pasal 25 PP Nomor 34 Tahun 2018 mengatur ketentuan 

sebagai berikut: ------------------------------------------------------  
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(1) Pemberlakuan SNI secara wajib dilakukan oleh menteri 

dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian 

dengan mempertimbangkan: ---------------------------------------  

a. keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian 

fungsi lingkungan hidup. -----------------------------------------  

b. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha 

yang sehat;  ------------------------------------------------------------  

c. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;  

d. kesiapan infrastruktur LPK;  ------------------------------------  

e. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan 

kearifan lokal; dan/atau  ----------------------------------------  

f. kepentingan nasional lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. -------------  

(2) Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui peraturan 

menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah 

nonkementerian sesuai dengan kewenangan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. ----------  

(3) Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) harus didahului dengan 

mempertimbangkan hasil analisis dampak reguiasi.  ---  

(4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan analisis 

dampak regulasi diatur dengan Peraturan Kepala BSN. 

c. Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 34 Tahun 2018 mengatur 

ketentuan sebagai berikut: -----------------------------------------  

(1) Pelaku usaha, kementerian/lembaga pemerintah 

nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah wajib 

memiliki sertifikat untuk SNI yang telah diberlakukan 

secara wajib terhadap Barang, Jasa, Sistem, atau Proses 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1). -----------  

3.8. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan terkait 

prinsip kemitraan, pola kemitraan usaha dan pengawasan 

kemitraan berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021: --------------------  

a. Pasal 104 PP Nomor 7 Tahun 2021 mengatur tentang 

ketentuan sebagai berikut:  ----------------------------------------  
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(1) Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan 

Koperasi dengan Usaha Menengah dan usaha besar 

dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip 

kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat. -----  

(2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi prinsip saling:  -----------------------------------------------  

a. memerlukan;  ----------------------------------------------------------  

b. mempercayai;  ---------------------------------------------------------  

c. memperkuat; dan  ---------------------------------------------------  

d. menguntungkan.  ----------------------------------------------------  

(3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak 

mempunyai kedudukan hukum yang setara dan 

berlaku hukum Indonesia.  ------------------------------------------  

b. Pasal 105 PP Nomor 7 Tahun 2021 mengatur ketentuan 

sebagai berikut: ------------------------------------------------------  

(1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang 

produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, 

sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan 

pola kemitraan. -----------------------------------------------------------  

(2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada       ayat 

(1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan 

kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada 

Usaha Mikro dan Usaha Kecil. -------------------------------------  

c. Pasal 106 ayat (1) PP Nomor 7 Tahun 2021 mengatur 

ketentuan sebagai berikut: -----------------------------------------  

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 

dilaksanakan melalui pola:  --------------------------------  

a. inti-plasma;  ------------------------------------------------  

b. subkontrak;  ------------------------------------------------  

c. waralaba;  --------------------------------------------------  

d. perdagangan umum;  -------------------------------------  

e. distribusi dan keagenan;  --------------------------------  

f. rantai pasok; dan  -----------------------------------------  

g. bentuk kemitraan lain. ------------------------------------  

d. Pasal 107 PP Nomor 7 Tahun 2021 mengatur ketentuan 

sebagai berikut: ------------------------------------------------------  
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Dalam pola kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a:  -----------------------------  

a. Usaha besar berkedudukan sebagai inti dan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai 

plasma; atau  -------------------------------------------------  

b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti dan Usaha 

Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.  

e. Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 7 Tahun 2021 

mengatur ketentuan sebagai berikut:  ---------------------------  

(1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah dituangkan dalam perjanjian 

kemitraan.  --------------------------------------------------------------------  

(2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. ---------   

f. Pasal 119 ayat (1) PP Nomor 7 Tahun 2021 mengatur 

ketentuan sebagai berikut:  ----------------------------------------  

(1) Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan 

pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan --------  

3.9. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan terkait 

penyelenggara budidaya hewan dapat melakukan kemitraan dalam 

menyelenggarakan budi daya hewan peliharaan berdasarkan 

Perpres Nomor 48 Tahun 2013: ------------------------------------------  

a. Pasal 19 Perpres Nomor 48 Tahun 2013 mengatur ketentuan 

sebagai berikut: ------------------------------------------------------  

(1) Penyelenggara Budi Daya Hewan Peliharaan dapat 

melakukan kemitraan dalam menyelenggarakan Budi 

Daya Hewan Peliharaan; --------------------------------------------  

(2) Kemitraan Budi Daya Hewan Peliharaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan 

perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, 

menguntungkan dan berkeadilan. -------------------------------  

b. Pasal 20 Perpres Nomor 48 Tahun 2013 mengatur ketentuan 

sebagai berikut: ------------------------------------------------------  
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(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, 

dapat dilakukan: --------------------------------------------------------  

a. antar Peternak; -------------------------------------------------------  

b. antara Peternak dengan Perusahaan Peternakan; 

dan -------------------------------------------------------------------------  

c. antara Peternak dengan perusahaan di bidang lain.  

(2) Kemitraan dapat juga dilakukan antara Perusahaan 

Peternakan dengan pemerintah atau pemerintah 

daerah. -----------------------------------------------------------------------  

(3) Kemitraan antar Peternak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan 

kesamaan jenis hewan yang dibudidayakan, 

pemanfaatan kandang bersama, pemanfaatan fasilitas 

sarana produksi, pembiayaan, pemasaran produk, 

pelayanan Peternakan dan kesehatan hewan, 

dan/atau memperjuangkan kepentingan bersama. ------  

(4) Kemitraan antara Peternak dengan Perusahaan 

Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

b, dilakukan berdasarkan kesamaan jenis hewan yang 

dibudidayakan, kerja sama manajemen dan teknis, 

penyediaan sarana produksi, pembiayaan dan 

pemasaran produk dan/atau alih teknologi.  ---------------  

(5) Kemitraan antara Peternak dengan perusahaan bidang 

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

dilakukan untuk memperoleh kemudahan sarana 

produksi, pembiayaan, pengolahan dan/atau 

pemasaran produk.  ----------------------------------------------------  

(6) Kemitraan antara Perusahaan Peternakan dengan 

pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk 

memberdayakan Peternak dalam rangka meningkatkan 

daya saing usaha Hewan Peliharaan. 

c. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 48 Tahun 2013 

mengatur ketentuan sebagai berikut:  ---------------------------  

(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

ayat (1), dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis.  ---  
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(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), paling sedikit memuat:  ------------------------------------------  

a. jenis ternak, jenis produk hewan, dan/atau jenis 

sarana produksi yang dikerjasamakan;  ------------------  

b. hak dan kewajiban;  -----------------------------------------------  

c. penetapan standar mutu;  ---------------------------------------  

d. harga dasar;  ----------------------------------------------------------  

e. jaminan pemasaran;  -----------------------------------------------  

f. pembagian keuntungan dan risiko usaha;  ---------------  

g. mekanisme pembayaran;  ----------------------------------------  

h. jangka waktu; dan  -------------------------------------------------  

i. penyelesaian perselisihan.  -------------------------------------  

3.10. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan terkait 

perjanjian dan pengawasan kemitraan usaha peternakan 

berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2017: ---------------------  

a. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Permentan Nomor 13 Tahun 

2017 mengatur ketentuan sebagai berikut: ---------------------  

(1) Perjanjian kemitraan dilakukan dalam bentuk perjanjian 

tertulis. ------------------------------------------------------------  

(2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

paling kurang memuat: ---------------------------------------------------  

a. jenis ternak, jenis produk hewan, dan/atau jenis 

sarana produksi yang dikerjasamakan. -------------------  

b. hak dan kewajiban. ------------------------------------------------  

c. penetapan standar mutu. ----------------------------------------  

d. harga pasar. -----------------------------------------------------------  

e. jaminan pemasaran. -----------------------------------------------  

f. pembagian keuntungan dan risiko usaha. ----------------  

g. permodalan dan/atau pembiayaan. -------------------------  

h. mekanisme pembayaran. ----------------------------------------  

i. jangka waktu; dan --------------------------------------------------  

j. penyelesaian perselisihan. --------------------------------------  

b. Pasal 18 Permentan Nomor 13 Tahun 2017 mengatur 

ketentuan sebagai berikut: -----------------------------------------  

Selain pengawasan oleh Menteri, gubernur, dan 

bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), 

pengawasan kemitraan ini dapat dilakukan oleh Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------------------  

3.11. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan kewajiban bagi pelaku 

usaha yang telah memiliki izin usaha peternakan berdasarkan 

Permentan Nomor 45 Tahun 2019.  -------------------------------------  

a. Pasal 21 ayat (1) huruf d Permentan Nomor 45 Tahun 2019 

mengatur ketentuan sebagai berikut: ----------------------------  

(1) Setelah memiliki Izin Usaha yang berlaku efektif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (8), Pelaku 

Usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya memiliki 

kewajiban yang terdiri atas:  ------------------------------------------  

e. melakukan kemitraan usaha peternakan selama 

melakukan kegiatan usaha, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan;  ----------------------------------------------  

(2) Direktort Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

melakukan pemeriksaan pemenuhan kewajiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme 

pengawasan (post-audit) ------------------------------------------------  

b. Pasal 165 Permentan Nomor 45 Tahun 2019 mengatur 

ketentuan sebagai berikut: -----------------------------------------  

(1) Gubernur atau bupati/walikota mengatur ketentuan 

sebagai berikut: -------------------------------------------------------------  

a. pemenuhan komitmen perizinan berusaha; -----------  

b. pemenuhan kewajiban pelaku usaha; dan/atau. --  

c. usaha dan/atau kegiatan operasional yang telah 

mendapatkan perizinan berusaha sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. ----------  

(2) Pengawasan yang dilakukan oleh gubernur atau 

bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilakukan oleh DPMPTSP sesuai dengan 

kewenangannya. -----------------------------------------------------------  

(3) Pengawasan yang dilakukan oleh gubernur atau 

bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
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huruf b dan huruf c dilakukan oleh Dinas Teknis sesuai 

dengan kewenangannya. -----------------------------------------------  

(4) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian atau 

penyimpangan, DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) atau Dinas Teknis terkait sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) mengambil tindakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. --------------------  

(5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

berupa: --------------------------------------------------------------------------  

a. peringatan. -----------------------------------------------------------  

b. penghentian sementara kegiatan berusaha melalui 

pembekuan perizinan berusaha. ---------------------------  

c. pengenaan denda administratif; dan/atau ------------  

d. pencabutan perizinan berusaha. ---------------------------  

Sesuai dengan ketentuan peratuan perundang-

undangan. -----------------------------------------------------------  

(6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

disampaikan oleh DPMPTSP melalui sistem Pemerintah 

Daerah/SiCantik yang terintegrasi dengan sistem OSS 

atau melalui webform. ---------------------------------------------------  

3.12. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan penetapan standar 

mutu untuk input produksi, sarana produksi dan hasil produksi 

berdasarkan Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 

Nomor 8634 Tahun 2019. -------------------------------------------------  

a. Lampiran Keputusan Dirjen Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Nomor 8634 Tahun 2019 pada bagian C. Perjanjian 

Kemitraan poin 6 huruf c) mengatur ketentuan sebagai 

berikut: ----------------------------------------------------------------  

c) Penetapan standar mutu. --------------------------------------  

Standar mutu untuk input produksi (bibit, pakan, obat-

obatan, vaksin), sarana produksi, dan hasil produksi 

(ternak atau produk hewan) disepakati secara bersama 

dan dicantumkan/dituliskan secara jelas dalam 

perjanjian. Penetapan standar mutu dapat mengacu pada 

standar yang telah ditetapkan, misalnya Standar 
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Nasional Indonesia (SNI) dan Persyaratan Teknis Minimal, 

atau standar daerah. ------------------------------------------------------  

4. Tentang Prinsip-Prinsip Kemitraan; ----------------------------------------------  

4.1. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan terkait prinsip-prinsip 

kemitraan di sektor peternakan dalam perkara a quo sebagai 

berikut: -----------------------------------------------------------------------  

4.1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU Nomor 20 Tahun 

2008 mengatur definisi kemitraan adalah kerja sama 

dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak 

langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, 

mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang 

melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah dengan 

usaha besar. -------------------------------------------------------  

4.1.2 Bahwa bedasarkan Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2008, 

prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah 

adalah: -------------------------------------------------------------  

a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan 

kewirausaha mikro, kecil dan menengah untuk 

berkarya dengan prakarsa sendiri; ------------------------   

b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, 

akuntabel dan berkeadilan. --------------------------------  

c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan 

berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha 

mikro, kecil dan menengah. --------------------------------  

d. peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan 

menengah; dan -----------------------------------------------  

e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian secara terpadu. ------------------------------  

4.1.3 Bahwa berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 20 Tahun 2008, 

tujuan pemberdayaan adalah: ----------------------------------  

a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang 

seimbang, berkembang, dan berkeadilan. ---------------  

b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan 

usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang 

tangguh, dan mandiri; dan ---------------------------------  
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c. meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan 

menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan 

lapangan kerja, pemerataan pendapatan, 

pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari 

kemiskinan. ---------------------------------------------------  

4.1.4 Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 

2009 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 

2014 mengatur ketentuan peternak dapat melakukan 

kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan 

perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, 

menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, 

ketergantungan dan berkeadilan. ------------------------------  

4.1.5 Bahwa berdasarkan Pasal 104 PP Nomor 7 Tahun 2021 

mengatur ketentuan terkait kemitraan dilaksanakan 

dengan memperhatikan prinsip kemitraan yang saling 

memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat dan 

saling menguntungkan, serta menjunjung etika bisnis 

yang sehat. Selain itu, dalam melaksanakan kemitraan 

para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara 

dan berlaku hukum di Indonesia.  -----------------------------  

4.1.6 Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf d Permentan 

Nomor 45 Tahun 2019 mengatur ketentuan setelah 

memiliki izin usaha yang berlaku efektif, pelaku usaha 

peternakan dalam melaksanakan kegiatan usahanya 

memiliki kewajiban melakukan kemitraan usaha 

peternakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. ---------------------------------------------------------  

4.1.7 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum, Prof. Dr. 

Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., pada pokoknya 

menyatakan sebagai berikut (vide bukti B9):  ---------------  

a. Prinsip dalam kemitraan di Indonesia secara eksplisit 

dapat ditemukan di dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 

maupun PP Nomor 17 Tahun 2013 yang kemudian 

diperbarui dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, yaitu 

adanya prinsip saling memerlukan, saling 
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mempercayai, saling memperkuat dan saling 

menguntungkan. Tujuan dari kemitraan apapun 

bentuknya adalah untuk menciptakan kemandirian 

bagi para pihak yang bermitra, khususnya pihak yang 

relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah, 

dimana dalam pola kemitraan inti plasma pihak yang 

lemah adalah plasma. ---------------------------------------  

b. Ahli menafsirkan prinsip kemandirian lebih luas dan 

bukan hanya dimaknai kemandirian secara ekonomi 

saja, melainkan kemandirian dari sisi knowledge, 

softskill dan attitude. Secara kualitatif makna dari 

kemitraan usaha, khususnya yang melalui pola inti 

plasma adalah adanya transfer knowledge, transfer 

softskill dan ada transfer attitude dalam menjalankan 

kegiatan usaha dari inti kepada plasma. Kalau plasma 

sudah mandiri, maka seharusnya plasma sudah lepas 

dan tetap boleh bermitra, tapi mungkin skemanya 

tidak seketat, serigid dan semengikat dengan inti 

plasma. --------------------------------------------------------  

c. Di dalam hubungan kemitraan pola inti plasma ada 

kewajiban dari perusahaan inti untuk melakukan 

transfer knowledge, softskill dan attitude, dimana 

bentuk konkritnya adalah melalui penyuluhan dan 

pendampingan dari pihak perusahan inti kepada pihak 

plasma supaya bisa mandiri. Apabila plasma tidak 

tercapai kemandiriannya dalam waktu yang 

seharusnya sudah tercapai, maka patut dipertanyakan 

apakah memang ada faktor moral hazard dari 

perusahaan inti yang tidak melakukan pendampingan 

dan penyuluhan kepada plasma atau dari plasmanya 

yang tidak serius dalam menjalankan usahanya. Jadi 

filosofi untuk melahirkan pelaku usaha yang mandiri 

ini tidak tecapai sebagaimana yang diamanatkan oleh 

UU Nomor 20 Tahun 2008.  --------------------------------  

d. Jika prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, 

saling memperkuat dan saling menguntungkan ini 
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benar-benar dilaksanakan, maka kemandirian mitra 

dari hasil kemitraan usaha ini dapat tercapai. Apabila 

kehendak kedua belah pihak atau salah satu pihak 

mengatakan bahwa kemitraan itu tidak mengarahkan 

pada prinsip tersebut, tentunya ini dapat menjadi 

suatu dasar hukum untuk meminta suatu negosiasi 

ulang. ----------------------------------------------------------  

e. Konsep hubungan kemitraan dengan pola inti plasma 

di Indonesia adalah sebagai agent of development, 

artinya ada itikad baik dari perusahaan inti untuk 

mengarahkan peternak plasma menjadi mandiri. 

Skema idealnya adalah mereka tidak dalam pola inti 

plasma terus, bermitra itu tetap boleh misalnya 

mereka menjual hasil produksi peternakannya kepada 

mitra perusahaan. Sistem manjemen satu atap itu 

sebenarnya tidak baik dalam menciptakan attitude dan 

moral hazard dari peternaknya, karena akan 

mengakibatkan ketergantungan yang sangat tinggi.  --  

4.1.8 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian 

Pertanian, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut 

(vide bukti B13):  -------------------------------------------------  

a. UU Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan 

UU Nomor 41 Tahun 2014 mengamanahkan 

bagaimana melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan kemitraan untuk mewujudkan usaha 

peternakan yang sehat dan mencegah terjadinya 

eksploitasi terhadap peternak dan masyarakat.  -------  

b. Terkait dengan pelaksanaan kemitraan dituangkan 

juga dalam Permentan Nomor 45 Tahun 2019 tentang 

kewajiban untuk melakukan kemitraan bagi pelaku 

usaha yang telah memperoleh izin usaha di sektor 

peternakan. Pelaksanaan kemitraan ini harus sesuai 

dengan 4 (empat) prinsip, yaitu saling memerlukan, 

saling mempercayai, saling memperkuat dan saling 

menguntungkan. ---------------------------------------------  
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c. Pemerintah ikut dalam pembinaan kemitraan, karena 

pemerintah ingin agar pelaku usaha besar dan pelaku 

usaha menengah ikut berperan serta untuk membantu 

usaha mikro atau usaha kecil, dan diharapkan 

peternak-peternak yang selama ini dianggap masih 

peternak konvensional dan tradisional, dengan adanya 

kemitraan ini dapat meningkatkan atau menaikkan 

level peternak, dengan cara kemitraan ini dapat 

melakukan transfer teknologi dalam pelaksanaan 

usaha budi daya ternak dan meningkatnya daya saing 

dari produk yang dihasilkan.  ------------------------------  

4.1.9 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan pelaksanaan 

kemitraan yang dilakukan oleh usaha mikro, kecil dan 

menengah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip 

kemitraan yang saling memerlukan, saling mempercayai, 

saling memperkuat dan saling menguntungkan. Adapun 

tujuan dari kemitraan adalah untuk menciptakan 

kemandirian bagi para pihak yang bermitra, baik dari sisi 

knowledge, softskill dan attitude, khususnya bagi pihak 

yang relatif mempunyai kedudukan yang lebih lemah.  ----  

4.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan terkait asas-asas 

hukum perjanjian dalam perkara a quo sebagai berikut: ------------   

4.2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan 

bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

lain atau lebih.  ---------------------------------------------------  

4.2.2 Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Perpres Nomor 48 

Tahun 2013 juncto Pasal 117 ayat (2) PP Nomor 7 Tahun 

2021 mengatur setiap bentuk kemitraan yang dilakukan 

oleh usaha mikro, kecil dan menengah dituangkan dalam 

bentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis. --------------  

4.2.3 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum, Prof. Dr. 

Ermanto Fahamsyah S.H., M.H., pada pokoknya 

menyatakan sebagai berikut (vide bukti B9): ----------------  
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a. Di dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas 

hukum perjanjian yang diatur secara eksplisit dan 

tegas di dalam KUHPerdata yaitu asas kebebasan 

berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt 

servanda dan asas itikad baik.  ---------------------------  

b. Secara gramatikal makna dari asas kebebasan 

berkontrak adalah semua persetujuan yang dibuat 

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang 

membuatnya. Pasal tersebut seolah-olah 

mengamanatkan bahwa sebuah subjek hukum 

diperbolehkan untuk membuat perjanjian dalam 

bentuk apapun, dengan siapapun dan isinya tentang 

apapun. Tetapi asas kebebasan berkontrak ini tidak 

dapat dimaknai sebebas-bebasnya dan tidak mutlak, 

ada pembatasannya di dalam isinya, siapa yang akan 

melakukan perjanjian dan bentuknya seperti apa, itu 

ada pembatasan yang tertuang dalam suatu peraturan 

perundang-undangan dan tentu tidak boleh 

bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan 

kesusilaan. ---------------------------------------------------  

c. Secara histori asas kebebasan berkontrak sangat 

dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi pasar yang 

dipengaruhi oleh pemikiran Adam Smith dan 

kemudian dapat dikorelasikan dengan pemikiran 

Jeremy Bentham. Pemahaman tersebut menjelaskan 

makna kebebasan berkontrak itu dapat dikatakan 

mutlak dan tidak boleh ada campur tangan siapapun 

karena merupakan pancaran dari hak asasi manusia. 

Berdasarkan teori utilitarianisme dari Jeremy 

Bentham bahwa agar perjanjian itu memberikan 

manfaat maka dimana pemahaman tentang 

memaksimalkan kemanfaatan (utility) dalam 

melakukan kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya 

pelaksanakaan kemitraan. Jika dalam hubungan 

kemitraan tidak memberikan manfaat yang optimal, 
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maka prinsip kebebasan dalam berkontrak dapat 

ditinjau.  ------------------------------------------------------  

d. Kemudian dalam dinamika perkembangan berikutnya, 

pemikiran Jeremy Bentham ini dipatahkan oleh P.S. 

Atiyah. Ahli setuju dengan pemikiran P.S. Atiyah ini, 

dimana kebebasan berkontrak tidak dapat dimaknai 

sebebas-bebasnya dan tidak mutlak. Asas kebebasan 

berkontrak akan bermanfaat apabila para pihak yang 

akan membuat perjanjian itu mempunyai suatu 

bargaining position yang sama. Namun pada faktanya 

di dalam suatu perjanjian tertentu menunjukkan 

bahwa bargaining position para pihak tidak selalu 

seimbang. Oleh karena itu, dalam konteks ini P.S. 

Atiyah mengatakan seharusnya juga ada campur 

tangan negara dalam pelaksanan kontrak untuk 

menyeimbangkan kembali hak dari para pihak.  ------  

e. Konsep campur tangan negara dalam hubungan 

hukum keperdataan di Indonesia selama ini sudah 

berjalan, yaitu melalui instrumen pembentukan 

peraturan perundang-undangan dan instrumen 

pengaturan hal-hal apa saja yang harus dicantumkan 

di dalam perjanjian-perjanjian tertentu. Hal ini 

menunjukkan bahwa negara sudah campur tangan 

melalui instrumen pengaturan yang ada di Indonesia. 

Selain itu, peran campur tangan negara bisa dilihat 

dari pembentukan lembaga-lembaga negara yang ada 

di Indonesia, misalnya KPPU dalam melakukan 

penegakan hukum terhadap pelanggaran UU Nomor 

20 Tahun 2008. ----------------------------------------------  

f. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, dimana 

asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik juga 

mengikat secara hukum. Pasal ini memberikan 

kekuasaan kepada hakim dalam melakukan 

pengawasan pelaksanaan suatu perjanjian agar tidak 

terjadi pelanggaran terhadap asas-asas hukum 

perjanjian, peraturan perundang-undangan, 
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kesusilaan, ketertiban umum dan kepatutan. Hakim 

diberikan kekuasaan untuk menyimpangi isi 

perjanjian manakala menurut pertimbangan subjektif 

hakim itu bertentangan dengan itikad baik. Bahwa 

asas itikad baik ini sebenarnya daya kerjanya tidak 

hanya pada saat perjanjian itu dilaksanakan, tetapi 

ruh atau jiwa dari asas itikad baik itu adalah pada saat 

perjanjian itu dibuat. ---------------------------------------  

g. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengatur 

tentang asas konsensualisme, dimana syarat 

perjanjian itu sah apabila ada kata sepakat. Makna 

kata sepakat ini tentunya tidak hanya dimaknai secara 

formalitas. Apapun bentuk perjanjiannya, persyaratan 

bahwa para pihak harus mengetahui, memahami dan 

memaknai pernyataan kehendak sebagai isi perjanjian 

itu bersifat wajib dan tentunya harus berdasarkan 

asas itikad baik.  --------------------------------------------  

h. Berdasarkan doktrin dari Prof. Herlien Boediono 

konteks asas keseimbangan dapat dimengerti sebagai 

suatu keadaan dimana keadaan pihak yang satu 

dengan yang lainnya itu sama dari sisi ekonomi, sosial 

dan budaya. Namun, pada faktanya tidak selalu 

demikian.  -----------------------------------------------------  

4.2.4 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum, Dr. 

Yunanto., S.H., M.Hum., pada pokoknya menyatakan 

sebagai berikut (vide bukti B11):  ------------------------------  

a. Salah satu syarat sah perjanjian adalah sebab objek 

yang halal, dimana objek yang halal diantaranya 

perjanjian dengan tidak melanggar undang-undang. --   

b. Suatu perjanjian sepanjang itu sudah dibuat secara 

sah yang merujuk pada ketentuan Pasal 1320 

KUHPerdata, dimana diatur mengenai syarat sah 

perjanjian, maka perjanjian itu sah. Konsekuensinya 

berdasarkan asas pacta sunt servanda dan juga pasal 



 

-250- 
 

SALINAN 

1340 KUHPerdata perjanjian itu mengikat bagi para 

pihak yang menandatangani perjanjian tersebut.  -----  

c. Kesepakatan para pihak dalam membuat dan 

melaksanakan suatu perjanjian itu kedudukannya 

sama dengan undang-undang, sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.  

d. Ketika kita berbicara pada asas kebebasan berkontrak, 

maknanya adalah orang bebas membuat perjanjian 

apapun bentuk dan isinya sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, 

ketertiban umum dan kesusilaan.  -----------------------  

e. Penafsiran terkait asas kesusilaan itu kewenangannya 

ada pada hakim, kesusilaan bisa diartikan bahwa 

perbuatannya itu juga tidak melanggar dan tidak 

merugikan orang lain. Kesusilaan ini kalau dalam 

konteks perbuatan melawan hukum itu memang suatu 

perbuatan yang tidak perlu dilakukan dan bisa 

merugikan seseorang.  --------------------------------------  

f. Asas ketertiban umum itu lebih kepada apa yang ada 

pada masyarakat dan ketika perbuatan itu dilanggar 

muaranya kepada ketertiban umum. Karena 

kesusilaan dan ketertiban umum adalah hukum-

hukum yang tidak tertulis dan penafsiran asas 

tersebut pada akhirnya ada pada hakim.  ---------------  

4.2.5 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan hubungan 

kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis 

dengan menerapkan asas-asas hukum perjanjian, seperti 

asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, 

asas itikad baik, asas konsensualisme, asas keseimbangan 

dan lain-lain. Kebebasan berkontrak tidak mutlak dan 

tidak dapat dimaknai sebebas-bebasnya, namun asas 

kebebasan berkontrak akan bermanfaat apabila para 

pihak yang membuat perjanjian itu memiliki bargaining 

position yang seimbang. Pada faktanya di dalam suatu 

perjanjian tertentu menunjukkan bahwa bargaining 
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position para pihak tidak selalu seimbang, sehingga 

dibutuhkan campur tangan negara dalam pelaksanaan 

perjanjian untuk menyeimbangkan kembali hak dari para 

pihak. ---------------------------------------------------------------  

4.3 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan terkait hadirnya negara 

dalam pelaksanaan pengawasaan kemitraan sebagai berikut: -----  

4.3.1 Bahwa berdasarkan TAP MPR Nomor XVI Tahun 1998 

mengatur ketentuan terkait pelaku usaha ekonomi lemah 

harus diberi prioritas dan dibantu dalam mengembangkan 

usaha serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat 

mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam 

dan akses kepada sumber dana. Usaha kecil, menengah 

dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus 

memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan 

dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud 

keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi 

rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar. ---------  

4.3.2 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum, Prof. Dr. 

Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., pada pokoknya 

menyatakan berdasarkan pandangan dari P.S. Atiyah 

mengatakan negara seharusnya hadir melakukan campur 

tangan dalam pelaksanaan kontrak untuk 

menyeimbangkan kembali hak dari para pihak yang tidak 

memiliki bargaining position yang sama. Selanjutnya Ahli 

berpendapat wujud konkrit campur tangan negara adalah 

melalui rumusan peraturan perundang-undangan yang 

bisa dilakukan oleh lembaga negara melalui instrumen 

dan perangkat yang dimilikinya. Nilai-nilai filosofis, yuridis 

dan sosiologis dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 

menunjukkan bahwa negara ikut hadir dalam hubungan 

kemitraan (vide bukti B9). --------------------------------------  

4.3.3 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pajak, Dr. Rustom 

Tambunan, Ak., CA., S.H., M.Si., M.Int., Tax, pada 

pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti B15): -   
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4.3.3.1 Ada perbedaan penerapan PPN antara usaha 

besar dan usaha kecil, dimana jika pelaku usaha 

kecil omsetnya tidak lebih dari 

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus 

juta rupiah)  per tahun maka tidak diwajibkan 

memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 

tidak wajib dikukuhkan sebagai pelaku usaha 

kena pajak yang wajib memungut atau 

menerbitkan faktur pajak. Sedangkan pelaku 

usaha dengan omset di atas Rp4.800.000.000,00 

(empat miliar delapan ratus juta rupiah)  sudah 

wajib sepanjang yang dijual pelaku usaha ini 

adalah barang dan/atau jasa kena pajak. Oleh 

karena itu, pemerintah lebih cenderung tidak 

memungut PPN kepada pelaku usaha kecil, jadi 

ada pengecualian bagi mereka. Hal ini juga 

berlaku dalam kemitraan, dimana ada insentif 

pajak bagi pelaku usaha yang melakukan 

kemitraan. ---------------------------------------------  

4.3.3.2 Jika omset atau peredaran bruto tidak lebih dari 

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus 

juta rupiah)  dalam 1 (satu) tahun untuk orang 

pribadi maupun badan bisa menggunakan tarif 

0,5% (nol koma lima persen) dikali peredaran 

bruto dari penjualan. Jadi perhitungannya 

langsung dari penjualan, tidak dari rabat atau 

penghasilan netto. Namun jika lebih dari 

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus 

juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, maka badan 

tersebut tidak boleh menggunakan tarif final 

0,5% (nol koma lima persen) dari bruto. Semakin 

besar labanya, maka semakin besar pajak yang 

harus dibayar. Sedangkan jika mengalami rugi, 

maka dia tidak dikenakan pajak. Adapun yang 

terkena PPh Final dengan tidak lebih dari 

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus 
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juta rupiah) omsetnya, maka laba besar atau rugi 

akan tetap bayar pajak. ------------------------------  

4.3.4 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian 

Pertanian pada pokoknya menyatakan sebagai berikut 

(vide bukti B13): --------------------------------------------------  

a. Berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2017 

disebutkan peran pembinaan kemitraan ada pada 

pemerintah dan pengawasan kemitraan dilakukan 

oleh KPPU. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal 

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian 

Pertanian pada tahun 2019 melakukan kerja sama 

dengan Sekretariat Jenderal KPPU dengan 

membentuk satuan tugas (satgas) kemitraan di 

tingkat pusat dan tingkat provinsi, dimana satgas ini 

berperan mengumpulkan data pelaku usaha 

kemitraan untuk dapat mengetahui berapa banyak, 

dimana saja dan dengan siapa saja pelaku usaha 

melakukan kemitraan. ------------------------------------  

b. Pembinaan kemitraan diberikan kepada pemerintah 

dan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan 

kemitraan dilakukan oleh KPPU dimana pengawasan 

ini lebih kepada penegakan hukum. -------------------  

c. Berdasarkan Permentan Nomor 45 Tahun 2019 

mengatur terkait setiap pelaku usaha peternakan 

yang sudah memperoleh izin usaha peternakan, 

wajib utuk melakukan kemitraan sesuai dengan 

regulasi. Jika tidak memenuhi kewajiban sesuai 

regulasi, maka konsekuensinya mulai dari teguran 

tertulis, penghentian sementara usaha sampai 

dengan pencabutan izin usaha. -------------------------  

4.3.5 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan sebelum lahirnya 

UU Nomor 20 Tahun 2008, prinsip kemitraan yang saling 

menguntungkan sudah diatur dalam TAP MPR Nomor XVI 

Tahun 1998. Lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2008 
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menunjukkan bahwa negara ikut hadir dalam hubungan 

kemitraan sebagai wujud konkrit campur tangan negara 

adalah dengan melakukan pembinaan kemitraan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah dan pengawasan kemitraan 

yang dilaksanakan oleh KPPU. Selain itu, keberpihakan 

negara juga ditunjukkan melalui insentif pajak yang 

diberikan kepada pelaku usaha kecil dan aturan mengenai 

syarat bermitra dengan usaha mikro, kecil dan menengah, 

bagi pelaku usaha besar dalam sektor tertentu yang salah 

satunya di sektor peternakan ayam. --------------------------  

5. Tentang Pertimbangan Pelaksanaan Peringatan Tertulis I, Peringatan 

Tertulis II, dan Peringatan Tertulis III. --------------------------------------  

5.1. Peringatan Tertulis I -------------------------------------------------------  

5.1.1 Bahwa Komisi telah menyerahkan Surat Peringatan Tertulis 

I perkara a quo kepada Terlapor pada tanggal 16 Februari 

2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut 

(vide bukti I.A.27, I.A.28):  ---------------------------------------  

5.1.1.1 Terkait substansi perjanjian para pihak harus 

mengatur: -----------------------------------------------  

a. Pemisahan 2 (dua) ketentuan perjanjian yaitu 

perjanjian pembiayaan/hutang dana 

modernisasi kandang dan perjanjian kerja 

sama kemitraan, serta kewajiban Terlapor 

membuat bukti pemisahan perjanjian berupa 

APHT dan sertifikat hak tanggungan -----------  

b. Pengaturan mengenai kesepakatan harga jual 

beli tanah dan kandang plasma. ----------------  

c. Pengaturan mengenai kesepakatan harga 

sewa menyewa tanah dan kandang plasma. --  

d. Pencantuman spesifikasi kualitas DOC 

(termasuk standar dan juga gramasi 

sebagaimana diatur dalam SNI), pakan dan 

vitamin/obat-obatan. -----------------------------  
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e. Penambahan klausul terkait penggantian 

sarana produksi peternakan. --------------------  

f. Pengaturan jangka waktu dan pelunasan 

hutang dana modernisasi sebelum jatuh 

tempo; -----------------------------------------------  

g. Hak plasma untuk menentukan kelangsungan 

usaha peternakannya, setelah lunasnya 

hutang dana modernisasi kendang. 

Terkait hal sebagaimana disebutkan dalam 

angka 5.1.1 tersebut diatas, Terlapor wajib 

menyampaikan bukti dokumen terkait 

perubahan perjanjian tersebut yang telah 

disepakati para pihak. ----------------------------   

5.1.1.2 Terkait pelaksanaan kemitraan, Terlapor wajib 

menyampaikan pemaparan laporan kepada 

plasma secara berkala. Berdasarkan hal tersebut 

Terlapor wajib menyampaikan bukti pelaksanaan 

pemaparan, berupa dokumen tanda terima 

pembayaran cicilan yang sudah ditandatangani 

oleh plasma serta bukti berupa 

dokumentasi/foto, notulen penyampaian dan 

pemaparan laporan yang telah ditandatangani 

oleh para pihak yang menjalankan perjanjian 

kerja sama kemitraan dengan Terlapor. -----------  

5.1.2 Bahwa Terlapor belum melakukan perbaikan atas dugaan 

pelanggaran Peringatan Tertulis I, Terlapor baru 

melaksanakan sebagaimana butir 5.1.1.1 huruf d, namun 

masih diperlukan penyesuaian redaksional dalam 

addendum perjanjian (vide bukti T14 dan T20). -------------  

5.1.3 Bahwa jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan 

pelanggaran adalah selama 30 (tiga puluh) hari kerja, mulai 

dari tanggal 18 Februari 2021 – 1 April 2021. ---------------  

5.1.4 Bahwa Terlapor memasukkan Laporan Pelaksanaan 

Peringatan Tertulis I pada tanggal 15 Maret 2021 (vide 

bukti T14). ----------------------------------------------------------  
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5.1.5 Bahwa Terlapor memohon penambahan jangka waktu 

pelaksanaan perbaikan selama 50 (lima puluh) hari (vide 

bukti T22). ----------------------------------------------------------  

5.1.6 Bahwa Terlapor pada pokoknya menyatakan tidak menolak 

seluruh masukkan tim pengawas dan bersedia melakukan 

perubahan perjanjian sesuai dengan Peringatan Tertulis I.   

5.2. Peringatan Tertulis II -------------------------------------------------------  

5.2.1 Bahwa berdasarkan Rapat Komisi tanggal 14 April 2021, 

Komisi memberikan rekomendasi untuk melanjutkan ke 

tahap Peringatan Tertulis II. -----------------------------------  

5.2.2 Bahwa Komisi telah menyerahkan Surat Peringatan 

Tertulis II perkara a quo kepada Terlapor pada tanggal 17 

Mei 2021 (vide bukti I.A.29, I.A.30). --------------------------  

5.2.3 Bahwa jangka waktu pelaksanaan perbaikan dugaan 

pelanggaran adalah selama 30 (tiga puluh) hari kerja, 

mulai dari tanggal 17 Mei 2021 – 29 Juni 2021. -----------  

5.2.4 Bahwa Terlapor memasukkan Laporan Pelaksanaan 

Peringatan Tertulis II pada tanggal 29 Juni 2021 (vide 

bukti T25). --------------------------------------------------------   

5.2.5 Bahwa Terlapor pada Peringatan Tertulis II telah 

melaksanakan sebagaimana butir 5.1.1.1 huruf a dan 

untuk butir lainnya belum melakukan perbaikan 

pelaksanaan dalam Peringatan Tertulis II (vide bukti 

I.A.51). -------------------------------------------------------------  

5.3. Peringatan Tertulis III ------------------------------------------------------  

5.3.1. Bahwa berdasarkan Rapat Komisi tanggal 4 Agustus 2021, 

Komisi memberikan rekomendasi untuk melanjutkan ke 

tahap Peringatan Tertulis III. -----------------------------------  

5.3.2. Bahwa Komisi telah menyerahkan Surat Peringatan 

Tertulis III perkara a quo kepada Terlapor pada tanggal 30 

September 2021 (vide bukti I.A.31, I.A.32); ------------------  

5.3.3. Bahwa jangka waktu pelaksanaan perbaikan selama 30 

(tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Peringatan 
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Tertulis III, mulai dari tanggal 30 September 2021 – 12 

November 2021 (vide bukti I.A.32) ----------------------------  

5.3.4. Bahwa Terlapor memasukkan Laporan Pelaksanaan 

Peringatan Tertulis III pada tanggal 12 November 2021 

(vide bukti T44). --------------------------------------------------  

5.3.5. Bahwa Terlapor pada Peringatan Tertulis III Terlapor   telah 

melampirkan beberapa bukti dokumen, amandemen 

perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam yang telah 

ditandatangani 19 (sembilan belas) plasma dan untuk 

butir yang lainnya, Terlapor belum melakukan perbaikan 

pelaksanaan dalam Peringatan Tertulis III (vide bukti 

I.A.52). -------------------------------------------------------------  

5.3.6. Bahwa terkait pelaksanaan pemaparan, Terlapor meminta 

penambahan waktu selama 2 (dua) bulan (vide bukti T48).  

5.4. Penambahan Jangka Waktu Peringatan Tertulis III. -----------------  

5.4.1. Bahwa berdasarkan Rapat Komisi tanggal 24 November 

2021, Komisi menyetujui untuk penambahan jangka 

waktu Peringatan Tertulis III selama 30 (tiga puluh) hari.  

5.4.2. Bahwa Penambahan Jangka Waktu Peringatan Tertulis III 

untuk melakukan perbaikan terhadap substansi 

perjanjian dan pelaksanaan kemitraan yang dilakukan 

oleh Terlapor dalam perkara a quo dengan penambahan 

jangka waktu dari tanggal 1 Desember 2021 – 31 

Desember 2021 (vide bukti I.A.48).----------------------------    

5.4.3. Bahwa selama penambahan jangka waktu Peringatan 

Tertulis III, Terlapor telah melaksanakan butir 5.1.1.1 

huruf e, sedangkan untuk butir lainnya belum melakukan 

perbaikan pelaksanaan sampai jangka waktu 

penambahan Peringatan Tertulis III berakhir (vide bukti 

T70, T71).  ---------------------------------------------------------  

5.4.4. Bahwa sampai berakhirnya penambahan jangka waktu 

Peringatan Tertulis III, Terlapor tidak menyampaikan 

bukti/dokumen telah dilaksanakannya pemaparan 

berupa dokumentasi/foto, notulen penyampaian dan 
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pemaparan laporan yang telah ditandatangai oleh Para 

Pihak, selain kepada 19 (sembilan belas) Plasma dari Total 

117 (seratus tujuh belas) Plasma yang telah disampaikan 

oleh Terlapor. -----------------------------------------------------  

5.5. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan jangka waktu dalam  

pelaksanaan Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II dan 

Peringatan Tertulis III.  ----------------------------------------------------  

5.5.1 Bahwa Komisi telah menyerahkan Surat Peringatan 

Tertulis I Perkara a quo kepada Terlapor pada tanggal 16 

Februari 2021, dengan jangka waktu pelaksanaan 

perbaikan dugaan pelanggaran selama 30 (tiga puluh) hari 

kerja mulai dari tanggal 18 Februari 2021 – 1 April 2021.  

5.5.2 Bahwa Komisi telah menyerahkan Surat Peringatan 

Tertulis II Perkara a quo kepada Terlapor pada tanggal 17 

Mei 2021, dengan jangka waktu pelaksanaan perbaikan 

dugaan pelanggaran selama 30 (tiga puluh) hari kerja 

mulai dari tanggal 17 Mei 2021 – 29 Juni 2021. ------------  

5.5.3 Bahwa Komisi telah menyerahkan Surat Peringatan 

Tertulis III Perkara a quo kepada Terlapor pada tanggal 30 

September 2021, dengan jangka waktu pelaksanaan 

perbaikan dugaan pelanggaran selama 30 (tiga puluh) hari 

kerja mulai dari tanggal 30 September 2021 – 12 November 

2021. ---------------------------------------------------------------  

5.5.4 Bahwa Komisi telah memberikan penambahan jangka 

waktu Peringatan Tertulis III selama 30 (tiga puluh) hari 

mulai dari tanggal 1 Desember 2021 – 31 Desember 2021. 

5.5.5 Bahwa dalam kurun waktu pelaksanaan perintah Komisi 

oleh Terlapor (18 Februari 2021 - 31 Desember 2021), 

Komisi telah menerbitkan peraturan terkait kondisi 

Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yaitu 

Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Relaksasi 

Penegakan Hukum Praktik Monopoli dan Persaingan 

Usaha Tidak Sehat Serta Pengawasan Pelaksanaan 

Kemitraan dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional yang berlaku sejak tanggal 9 November 
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2020. Peraturan ini baru dicabut setelah terbitnya 

Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 1 April 

2022.  --------------------------------------------------------------  

5.5.6 Bahwa Majelis Komisi menilai,  Komisi telah memberikan 

waktu yang cukup kepada Terlapor untuk melaksanakan 

perintah perbaikan pada tahap Peringatan Tertulis I, 

Peringatan Tertulis II, Peringatan Tertulis III termasuk 

penambahan jangka waktu Peringatan Tertulis III. Namun 

sampai dengan berakhirnya penambahan jangka waktu 

Peringatan Tertulis III, Terlapor belum melaksanakan 

sebagian perintah perbaikan Komisi, sehingga perkara 

dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan Kemitraan.  -  

6. Tentang Kesesuaian Pelaksanaan Perintah Peringatan Tertulis I, 

Peringatan Tertulis II dan Peringatan Tertulis III.  -----------------------  

6.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan 

Kemitraan (LHPPK) dan Laporan Pelaksanaan Peringatan (LPP) 

perkara a quo, Investigator menyampaikan Pelaksanaan Peringatan 

Tertulis I, Peringatan Tertulis II dan Peringatan Tertulis III oleh 

Terlapor dalam bentuk Rekapitulasi Pelaksanaan Peringatan 

Tertulis sebagaimana diuraikan pada butir 5.1.1.1 dan butir 

5.1.1.2 di atas. Namun, pada faktanya Terlapor belum 

melaksanakan sebagian perintah perbaikan atas dugaan 

pelanggaran pelaksanaan kemitraan tersebut. (vide bukti I.2)   ----  

6.2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara a quo, Majelis 

Komisi memeriksa kesesuaian antara Laporan Pelaksanaan 

Peringatan dengan alat bukti dokumen berupa amandemen kerja 

sama usaha budi daya ayam antara Terlapor dengan plasmanya 

sebagai berikut:  ------------------------------------------------------------  

6.2.1 Pemisahan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian 

pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan 

perjanjian kerja sama kemitraan, serta kewajiban Terlapor 

membuat bukti pemisahan perjanjian berupa APHT dan 

sertifikat hak tanggungan.--------------------------------------  

6.2.2 Pengaturan mengenai kesepakatan harga jual beli tanah 

dan kandang plasma.  -------------------------------------------  
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6.2.3 Pengaturan mengenai kesepakatan harga sewa menyewa 

tanah dan kandang plasma.------------------------------------  

6.2.4 Pencantuman spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar 

dan juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), pakan 

dan vitamin/obat-obatan. --------------------------------------  

6.2.5 Penambahan klausul terkait penggantian sarana produksi 

peternakan. -------------------------------------------------------  

6.2.6 Pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang dana 

modernisasi kandang sebelum jatuh tempo. ----------------  

6.2.7 Hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha 

peternakannya setelah lunasnya hutang dana modernisasi 

kandang. -----------------------------------------------------------  

6.3. Bahwa Majelis Komisi menilai tentang pemisahan 2 (dua) 

ketentuan perjanjian, yaitu pembiayaan/hutang dana modernisasi 

kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan serta kewajiban 

Terlapor membuat bukti pemisahan perjanjian berupa APHT dan 

Sertifikat Hak Tanggungan. -----------------------------------------------  

6.3.1 Bahwa berdasarkan LHPPK dan LPP perkara a quo, 

Investigator menyampaikan perintah perbaikan terkait 

pemisahan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian 

pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan 

perjanjian kerja sama kemitraan serta kewajiban Terlapor 

membuat bukti pemisahan perjanjian berupa APHT dan 

sertifikat hak tanggungan untuk yang dijaminkan dalam 

rangka pembiayaan modernisasi kandang yang sudah 

dilaksanakan oleh Terlapor dengan rincian sebagai 

berikut:  ------------------------------------------------------------  

6.3.1.1 Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis I, Terlapor 

diperintahkan untuk melakukan perbaikan 

dengan melakukan pemisahaan 2 (dua) 

ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian 

pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang 

dan perjanjian kerja sama kemitraan serta 

Terlapor wajib membuat APHT dan sertifikat hak 

tanggungan untuk aset yang dijaminkan dalam 
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rangka pembiayaan modernisasi kandang. 

Selanjutnya, Terlapor menanggapi perintah 

perbaikan tersebut dengan menyatakan telah 

melakukan pemisahan 2 (dua) ketentuan 

perjanjian tersebut  yaitu perjanjian kerja sama 

usaha budi daya ayam yang merupakan 

perjanjian kerja sama kemitraan dan akta 

pengakuan hutang yang merupakan perjanjian 

pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang. 

Namun Tim Pemantau menilai masih ada 

ketentuan terkait pembiayaan/hutang dana 

modernisasi kandang di dalam perjanjian kerja 

sama kemitraan antara Terlapor dan plasmanya. 

Selain itu, Terlapor belum dapat melaksanakan 

secara keseluruhan terkait kewajiban membuat 

APHT dan sertifikat hak tanggungan untuk aset 

yang dijaminkan dalam rangka pembiayaan 

modernisasi kandang, karena sebagian besar 

plasma belum memiliki sertifikat tanah. Oleh 

karena itu, Tim Pemantau menyatakan bahwa 

Terlapor belum melaksanakan perintah 

perbaikan terkait pemisahan 2 (dua) ketentuan 

perjanjian ini (vide bukti I.A27, I.A49, T14). -----  

6.3.1.2 Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis II, terkait 

pemisahan perjanjian kerja sama kemitraan dan 

perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi 

kandang, Terlapor diperintahkan untuk membuat 

bukti berupa perjanjian hutang piutang, APHT 

dan sertifikat hak tanggungan yang dibuat di 

hadapan notaris dengan memperhatikan jumlah 

plasma yang bermitra dengan Terlapor sejumlah 

105 (seratus lima) plasma. Selain itu, Terlapor 

juga harus menyampaikan rekapitulasi status 

tanah dari sejumlah plasma yang menjalankan 

kemitraan terkait pembiayaan/hutang dana 

modernisasi kandang beserta rencana tindak 
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lanjut melakukan sertifikasi terhadap tanah yang 

masih berbentuk girik. Selanjutnya, Terlapor 

menanggapi perintah perbaikan tersebut dengan 

menyampaikan bukti telah dilaksanakannya 

pemisahaan 2 (dua) ketentuan perjanjian tersebut 

berupa lampiran yang terdiri dari draft perjanjian 

kerja sama usaha budi daya ayam, daftar 

peternak plasma yang telah dibuatkan APHT, 

progress proses sertifikasi tanah peternak plasma 

dan 15 (lima belas) dokumen APHT plasmanya. 

Berdasarkan hal tersebut, Tim Pemantau 

menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan 

kewajiban dengan membuat daftar peternak 

plasma yang sudah APHT dan sertifikat hak 

tanggungan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) 

plasma dari 105 (seratus lima) plasma dan 

menyampaikan bukti dokumen yang diminta 

sebagaimana dimaksud sebanyak 15 (lima belas) 

dari jumlah total daftar peternak plasma yang 

sudah APHT sebanyak 74 (tujuh puluh empat) 

plasma. Oleh karena itu, Tim Pemantau 

menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan 

perintah perbaikan terkait pemisahan (2) 

ketentuan perjanjian dan penjaminan berupa 

APHT dan sertifikat hak tanggungan (vide bukti 

I.A29, I.A50, T25, T27, T29-T43).  -------------------  

6.3.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara a quo, 

Terlapor telah memberikan alat bukti dokumen sebanyak 

38 (tiga puluh delapan) dokumen perjanjian kerja sama 

kemitraan yang telah diperbarui berupa amandemen kerja 

sama usaha budi daya ayam antara Terlapor dan plasma 

yang telah ditandatangani para pihak. Seluruh dokumen 

tersebut membuktikan klausula tentang pelaksanaan 

perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi 

kandang belum dipisah karena masih diatur di dalam 

seluruh dokumen amandemen kerja sama budi daya ayam 
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tersebut. Selain itu, Terlapor hanya menyerahkan bukti 

daftar peternak plasma yang sudah APHT dan sertifikat 

hak tanggungan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) dari 

jumlah total plasma semula 105 (seratus lima) plasma 

yang kemudian bertambah menjadi 117 (seratus tujuh 

belas) plasma (vide bukti T27, T96-T98, T101-T103, T108-

T112, T115-T120, T123-T125, T129-T143, T146-T148).  --  

6.3.3 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum, Prof. Dr. 

Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., pada pokoknya 

menyatakan pola hubungan kemitraan melahirkan 

hubungan hukum melalui beberapa perjanjian. Ahli 

berpendapat memang tidak ada larangan mengenai 

penggabungan 2 (dua) ketentuan di dalam 1 (satu) 

perjanjian, namun lazimnya di dalam pola kemitraan inti 

plasma yang Ahli temukan terkait perjanjian hutang 

piutang selama ini terpisah dari perjanjian kerja sama 

kemitraan. Logika sederhananya adalah ini memang 1 

(satu) paket kegiatan, tapi ada beberapa hubungan hukum 

yang lahir melalui perjanjian. Jika tidak ada perjanjian inti 

plasma, maka dipastikan tidak ada yang disebut 

perjanjian hutang piutang. (vide bukti B9)  ------------------  

6.3.4 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum, Dr. Yunanto, 

S.H., M.Hum., pada pokoknya menyatakan suatu 

perjanjian kerja sama kemitraan boleh mengatur terkait 

pembiayaan sepanjang hal tersebut tidak dilarang 

berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 (vide buktu B11).  

6.3.5 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor, pada pokoknya 

menyatakan perintah perbaikan terkait pemisahan 2 (dua) 

ketentuan perjanjian pembiayaan/hutang dana 

modernisasi kandang dan perjanjian kerja sama 

kemitraan saat ini sebenarnya Terlapor masih dalam 

proses melaksanakan perintah perbaikan. Namun 

pengakuan Terlapor proses tersebut berhenti karena 

masih berjalannya pemeriksaan perkara a quo. Oleh 

karena itu, Terlapor masih menunggu hasil putusan dari 

perkara a quo, tetapi proses sebenarnya sudah menjadi 
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standard operational procedur Terlapor dimana ada 2 (dua) 

perjanjian, yaitu perjanjian induknya adalah perjanjian 

kerja sama kemitraan dan perjanjian accessoir-nya adalah 

akta pengakuan hutang yang ditindaklanjuti dengan 

pembuatan APHT. Terlapor menyatakan sudah membantu 

plasma untuk menindaklanjuti terus perintah perbaikan, 

namun masih ada beberapa plasma yang sertifikat 

tanahnya belum jadi (vide bukti B17). ------------------------  

6.3.6 Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Ahli, secara 

umum tidak ada larangan penggabungan dua ketentuan 

dalam satu perjanjian, namun khusus untuk hubungan 

kemitraan dengan pola inti plasma, Majelis Komisi menilai 

perlu dilakukan pemisahan antara perjanjian 

pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan 

perjanjian kerja sama kemitraan. Hal ini dikarenakan 

jangka waktu kedua ketentuan tersebut berbeda, dimana 

terkait hutang piutang dapat berakhir lebih cepat 

dibandingkan hubungan kemitraan itu sendiri. Mengingat 

tujuan kemitraan inti plasma di bidang peternakan  adalah 

untuk melahirkan peternak yang mandiri, Majelis Komisi 

menilai harus ada kebebasan plasma untuk memilih dan 

menentukan mitra intinya jika perjanjian hutang piutang 

telah selesai. ------------------------------------------------------  

6.3.7 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Komisi 

menilai Terlapor tidak melaksanakan perintah perbaikan 

terkait pemisahan 2 (dua) ketentuan perjanjian karena 

ketentuan perjanjian pembiayaan/hutang dana 

modernisasi kandang masih diatur dalam 38 (tiga puluh 

delapan) dokumen perjanjian kerja sama kemitraan yang 

telah diperbarui berupa amandemen perjanjian kerja sama 

kemitraan yang telah ditandatangani para pihak. Terlapor 

juga belum dapat memberikan bukti pemisahan perjanjian 

berupa APHT dan sertifikat hak tanggungan untuk 

seluruh plasma yang menjadi mitranya. Selain itu, tidak 

dilanjutkannya proses pelaksanaan perintah perbaikan 

saat masuknya proses pemeriksaan lanjutan sebagaimana 
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diakui oleh Terlapor, menunjukkan ketidakseriusan 

Terlapor dalam melaksanakan perintah Komisi.  -----------  

6.4. Bahwa Majelis Komisi menilai tentang pengaturan kesepakatan 

harga jual beli tanah dan kandang plasma adalah sebagai berikut:  

6.4.1 Bahwa berdasarkan LHPPK dan LPP perkara a quo, 

Investigator menyampaikan perintah perbaikan terkait 

pengaturan kesepakatan harga jual beli tanah dan 

kandang plasma berdasarkan harga pasar yang memenuhi 

unsur kewajaran dan kepatutan belum dilaksanakan oleh 

Terlapor dengan rincian sebagai berikut: --------------------  

6.4.1.1 Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis I, Terlapor 

diperintahkan untuk melakukan perbaikan 

dengan mengganti klausula perjanjian terkait 

pengaturan kesepakatan harga jual beli tanah 

dan kandang plasma yang semula berdasarkan 

NJOP diubah menjadi berdasarkan harga pasar 

yang memenuhi unsur kewajaran dan 

kepatutan. Selanjutnya, Terlapor menanggapi 

bahwa kesepakatan harga jual tertentu dalam 

perjanjian diperlukan untuk menjamin 

kepastian kerja sama usaha dengan pola inti 

plasma, mempertahankan tanah dan kandang 

sebagai modal usaha plasma dan membina 

peternak menjadi peternak yang mandiri. 

Adapun kesepakatan harga jual beli tanah dan 

kandang berdasarkan NJOP pada saat transaksi 

juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 

moral hazard pengambilan jalan pintas untuk 

mendapatkan keuntungan instan dengan 

plasma menjual tanah dan kandangnya. 

Berdasarkan hal tersebut, Tim Pemantau 

menyatakan bahwa Terlapor belum 

melaksanakan perintah perbaikan terkait 

pengaturan kesepakatan harga jual beli tanah 

dan kandang plasma berdasarkan harga pasar 
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yang memenuhi unsur kewajaran dan 

kepatutan. (vide bukti I.A27, I.A49, T14)  --------  

6.4.1.2 Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis II, 

Terlapor diperintahkan kembali untuk 

melakukan perbaikan dengan mengatur 

kesepakatan harga jual beli tanah dan kandang 

plasma harus berdasarkan harga pasar dengan 

memenuhi kewajaran dan kepatutan. Penentuan 

harga di awal berdasarkan NJOP 

mengindikasikan adanya upaya penentuan 

harga jual secara sepihak oleh Terlapor. Selain 

itu, dalam rangka memberikan kepastian plasma 

memperoleh harga terbaik atas aset yang 

dimilikinya, maka plasma juga harus diberikan 

hak untuk menjual tanah dan kandang kepada 

pihak lain, dalam hal plasma mendapatkan 

harga lebih tinggi dibandingkan harga 

penawaran Terlapor. Selanjutnya, Terlapor 

menanggapi perintah perbaikan tersebut dengan 

tetap berpendapat bahwa transaksi jual beli 

tanah dan kandang bersifat sangat kondisional 

yang sangat tergantung pada kondisi kemauan si 

plasma. Menurut Terlapor, kesepakatan harga 

jual beli tanah dan kandang berdasarkan NJOP 

adalah sangat wajar karena NJOP adalah nilai 

resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah, 

sedangkan harga pasar sangat tidak jelas 

acuannya. Berdasarkan hal tersebut, Tim 

Pemantau menyatakan bahwa Terlapor belum 

melaksanakan perintah perbaikan terkait 

pengaturan kesepakatan harga jual beli tanah 

dan kandang plasma (vide bukti I.A29, I.A50, 

T25)   ---------------------------------------------------  

6.4.1.3 Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis III 

perkara a quo, Terlapor diperintahkan kembali 

untuk melakukan perbaikan dengan melakukan 
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menyesuaikan penentuan harga jual beli tanah 

dan kandang plasma berdasarkan harga pasar 

dengan memperhatikan kewajaran dan 

kepatutan pada saat transaksi serta 

memberikan hak kepada plasma untuk menjual 

tanah dan kandang kepada pihak lain. 

Selanjutnya, Terlapor menanggapi perintah 

perbaikan dengan berpendapat bahwa jual beli 

sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja 

sama kemitraan bersifat kondisional, dimana 

sangat tergantung pada kondisi kemauan 

plasma. Terlapor juga menyatakan bahwa 

transaksi jual beli tanah yang melibatkan 

Terlapor tidak pernah menggunakan NJOP, 

melainkan harga negosiasi. Namun, Tim 

Pemantau menyatakan bahwa Terlapor pada 

faktanya belum menyesuaikan draft perjanjian 

kerja sama kemitraan dengan perintah 

perbaikan tersebut. Oleh karena itu, Tim 

Pemantau menyatakan bahwa Terlapor belum 

melaksanakan perintah perbaikan terkait 

pengaturan kesepakatan harga jual beli tanah 

dan kandang plasma. (vide bukti I.A32, I.A51, 

T.44) ----------------------------------------------------  

6.4.1.4 Bahwa selama penambahan jangka waktu 

Peringatan Tertulis III perkara a quo, Terlapor 

telah menyampaikan draft perjanjian kerja sama 

budi daya ayam yang diperbarui, dimana 

Terlapor telah memasukkan klausula terkait jual 

beli tanah dan kandang pada butir 4.10 yang 

berbunyi sebagai berikut:  --------------------------  

“Pelaku usaha peternakan sepakat dan berjanji 

bahwa selama jangka waktu kerja sama 

meskipun kewajiban pengembalian Dana 

Modernisasi Kandang sudah diselesaikan oleh 

pelaku usaha peternakan, Terlapor memiliki hak 

prioritas untuk membeli kandang, termasuk 

tanah, apabila pelaku usaha peternak bermaksud 
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untuk menjual atau dengan cara lain 

mengalihkan kepemilikan atas kandang 

dan/atau tanah. Dalam hal ini Terlapor dan 

pelaku usaha peternakan bersepakat untuk pada 

waktunya nanti, bahwa harga tanah dan 

kandang adalah sesuai dengan kesepakatan 

para pihak”.  -----------------------------------------------------  

Oleh karena itu, Tim Pemantau menyatakan 

bahwa Terlapor telah melaksanakan perintah 

perbaikan terkait pengaturan kesepakatan harga 

jual beli tanah dan kandang plasma. (vide bukti 

I.A47, I.A52, T49, T70, T71) ------------------------  

6.4.2 Berdasarkan keterangan Ahli Hukum, Prof. Dr. Ermanto 

Fahamsyah, S.H., M.H., pada pokoknya menyatakan 

dalam praktik hukum di Indonesia memang dikenal apa 

yang disebut NJOP, dimana biasanya diberlakukan untuk 

menghitung nilai jual suatu objek berupa tanah. 

Sebenarnya NJOP secara hukum memang dijadikan 

sebagai dasar perhitungan pengenaan pajak bumi dan 

bangunan, meskipun dalam praktik hukum pertanahan di 

Indonesia khususnya dalam jual beli tanah memang 

secara normatif yang tertuang di dalam NJOP itu kadang 

tidak sesuai nilai riil atau harga pasaran dari objek tanah 

tersebut. Tetapi dalam praktik hukum pertanian, 

khususnya dalam praktik jual beli tanah bahwa NJOP 

bukan sebagai dasar atau patokan utama untuk menilai 

harga jual atas tanah (vide bukti B9).  -----------------------  

6.4.3 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum, Dr. Yunanto, 

S.H., M.Hum., pada pokoknya menyatakan terdapat 2 

(dua) jenis perikatan yaitu perikatan murni dan  perikatan 

bersyarat. Dalam perikatan murni, prestasinya dilakukan 

seketika. Sedangkan dalam perikatan bersyarat, 

prestasinya ditentukan atas dasar syarat tangguh atau 

syarat batal. Terkait syarat tangguh, perikatan akan 

terjadi jika syarat terpenuhi. Di dalam perjanjian diatur 

bahwa jika plasma ingin menjual tanahnya kepada 

Terlapor, maka akan dibeli berdasarkan NJOP, ini 

menunjukkan belum ada perikatan. Jika plasma mau 
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menjual, maka baru terjadi perikatan. Ketentuan ini 

merupakan perikatan dengan syarat tangguh (vide bukti 

B11).  ---------------------------------------------------------------  

6.4.4 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor dalam Sidang 

Majelis Komisi, pada pokoknya menyatakan perintah 

perbaikan terkait pengaturan kesepakatan harga jual beli 

tanah dan kandang plasma saat ini memang belum 

dilaksanakan, karena Terlapor fokus dalam proses 

persidangan ini sampai menunggu hasil akhirnya. 

Perjanjian kerja sama kemitraan mengatur beberapa hal 

yang bertujuan untuk menghindari moral hazard  dari 

plasma dan hak prioritas merupakan sesuatu yang wajar 

karena plasma sudah mendapatkan pembiayaan dari 

Terlapor dan sudah lama saling bekerja sama. Ketika 

plasma ingin menjual tanah dan kandangnya, maka 

pilihan jual beli diprioritaskan kepada Terlapor sudah 

sepantasnya (vide bukti B17).  ---------------------------------  

6.4.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara a quo, 

Terlapor telah memberikan alat bukti dokumen sebanyak 

38 (tiga puluh delapan) dokumen perjanjian kerja sama 

kemitraan yang telah diperbarui berupa amandemen kerja 

sama usaha budi daya ayam antara Terlapor dan plasma 

yang telah ditandatangani para pihak. Namun, pada 

faktanya klausula terkait harga jual beli tanah dan 

kandang dari seluruh dokumen amandemen kerja sama 

tersebut masih mengatur kesepakatan harga jual beli 

tanah dan kandang plasma berdasarkan NJOP dan bukan 

berdasarkan kesepakatan para pihak seperti yang 

disampaikan Terlapor sebelumnya di dalam draft 

perjanjian kerja sama budi daya ayam. Hal ini pun diakui 

oleh Terlapor dalam keterangannya di persidangan yang 

menyatakan belum melaksanakan perintah perbaikan 

terkait pengaturan kesepakatan harga jual beli tanah dan 

kandang plasma berdasarkan harga pasar (vide bukti B17, 

T49, T71, T96-T98, T101-T103, T108-T112, T115-T120, 

T123-T125, T129-T143, T146-T148).  ------------------------  
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6.4.6 Bahwa Majelis Komisi menilai pengaturan harga jual beli 

tanah dan kandang plasma dalam perjanjian kemitraan ini 

merupakan perikatan dengan syarat tangguh yang belum 

terjadi saat perjanjian ditandatangani, namun 

kemungkinan dapat terjadi di kemudian hari jika syarat 

tangguh terpenuhi. Oleh karena itu, harga jual harus 

ditentukan berdasarkan harga pasar pada saat transaksi 

jual beli dilakukan. Majelis Komisi berpendapat plasma 

memiliki peluang untuk mendapatkan harga jual di atas 

NJOP berdasarkan potensi kenaikan harga tanah dan nilai 

ekonomi produktifitas kandang plasma. Hak prioritas 

penjualan tanah dan kandang kepada Terlapor dapat 

dimaklumi tanpa mengurangi kebebasan plasma untuk 

menjual kepada pihak lain yang dapat memberikan 

keuntungan ekonomi yang lebih tinggi bagi plasma selaku 

pemilik aset. -------------------------------------------------------  

6.4.7 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Komisi 

menilai Terlapor tidak melaksanakan perintah perbaikan 

terkait pengaturan harga jual beli tanah dan kandang 

plasma sesuai perintah KPPU berdasarkan alat bukti 

sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dokumen perjanjian 

kerja sama kemitraan yang telah diperbarui berupa 

amandemen kerja sama usaha budi daya ayam antara 

Terlapor dan plasma yang telah ditandatangani para pihak 

sebagaimana juga diakui oleh Terlapor dalam persidangan. 

Majelis Komisi menilai hal ini menunjukkan 

ketidakseriusan Terlapor dalam melaksanakan perintah 

Komisi. -------------------------------------------------------------  

6.5. Bahwa Majelis Komisi menilai tentang pengaturan kesepakatan 

harga sewa menyewa tanah dan kandang plasma sebagai berikut:  

6.5.1 Bahwa berdasarkan LHPPK dan LPP perkara a quo, 

Investigator menyampaikan perintah perbaikan terkait 

pengaturan kesepakatan harga sewa menyewa kandang 

plasma belum dilaksanakan oleh Terlapor dengan rincian 

sebagai berikut:  --------------------------------------------------  
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6.5.1.1 Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis I perkara 

a quo, Terlapor diperintahkan untuk melakukan 

perbaikan dengan mengubah klausula terkait 

harga sewa menyewa tanah dan kandang plasma 

yang semula diatur sebesar Rp800,00 (delapan 

ratus rupiah) per ekor dalam hal 

pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang 

belum dibayar lunas dan sebesar Rp900,00 

(sembilan ratus rupiah) per ekor dalam hal 

sudah dibayar lunas, diubah menjadi 

berdasarkan kelayakan harga yang saling 

menguntungkan bagi kedua belah pihak. 

Selanjutnya, Terlapor menanggapi perintah 

perbaikan tersebut bahwa kesepakatan harga 

sewa tertentu dalam perjanjian kerja sama 

usaha budi daya ayam dimaksudkan agar pola 

kemitraan inti plasma tetap terjaga dan sedapat 

mungkin perubahan pola kerja sama sewa 

menyewa dapat dihindari. Hal ini dilakukan 

untuk menjamin kepastian kerja sama usaha 

dengan pola kemitraan inti plasma, 

mempertahankan tanah dan kandang sebagai 

modal usaha plasma serta membina plasma 

menjadi peternak yang mandiri. Berdasarkan hal 

tersebut, Tim Pemantau menyatakan bahwa 

Terlapor belum melaksanakan perintah 

perbaikan terkait pengaturan kesepakatan harga 

sewa menyewa tanah dan kandang plasma 

berdasarkan kewajaran harga yang saling 

menguntungkan para pihak (vide bukti I.A27, 

I.A49, T14).  -------------------------------------------  

6.5.1.2 Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis II perkara 

a quo, Terlapor diperintahkan kembali untuk 

melakukan perbaikan dengan mengatur 

kesepakatan harga sewa menyewa tanah dan 

kandang plasma berdasarkan kewajaran dan 
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kepatutan pada saat transaksi dilakukan, 

karena penentuan harga di awal 

mengindikasikan adanya upaya penentuan 

sepihak dalam menentukan harga. Selain itu, 

Terlapor harus memberikan kesempatan kepada 

plasma untuk dapat menyewakan tanah dan 

kandangnya kepada pihak lain guna 

memberikan kepastian dalam memperoleh harga 

terbaik atas aset yang dimilikinya. Selanjutnya, 

Terlapor menanggapi perintah perbaikan 

tersebut dengan tetap berpendapat bahwa sewa 

menyewa bersifat kondisional, dimana hal 

tersebut tidak akan terjadi apabila plasma tidak 

bermaksud menyewakan tanah dan 

kandangnya. Sejalan dengan itu, kesepakatan 

harga sewa menyewa kandang sebagaimana 

dinyatakan dalam perjanjian dimaksudkan agar 

kerja sama tidak dibawa kepada pola kerja sama 

sewa menyewa, sehingga Terlapor masih 

mengatur harga sewa sebesar Rp800,00 (delapan 

ratus rupiah) per ekor dalam hal 

pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang 

belum dibayar lunas dan Rp900,00 (sembilan 

ratus rupiah) per ekor dalam hal sudah dibayar 

lunas di dalam draft perjanjian kerjasama usaha 

budi daya ayam.  Berdasarkan hal tersebut, Tim 

Pemantau menyatakan Terlapor belum 

melaksanakan perintah perbaikan terkait 

pengaturan kesepakatan harga sewa menyewa 

tanah dan kandang plasma (vide bukti I.A29, 

I.A50, T25).  -------------------------------------------  

6.5.1.3 Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis III 

perkara a quo, Terlapor diperintahkan kembali 

untuk melakukan perbaikan dengan mengatur 

tentang kesepakatan harga sewa menyewa harus 

dilakukan berdasarkan harga pasar pada saat 
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transaksi dengan memperhatikan kewajaran dan 

kepatutan, serta Terlapor harus memberikan 

kesempatan kepada plasma untuk dapat 

menyewakan tanah dan kandangnya kepada 

pihak lain. Selanjutnya, Terlapor menanggapi 

perintah perbaikan tersebut dengan 

berpendapat bahwa klausula sewa menyewa dan 

penentuan harga sewa bertujuan untuk menjaga 

dan menjamin kepatuhan para pihak dalam 

melaksanakan perjanjian kerja sama kemitraan, 

sehingga dapat mengurangi keinginan plasma 

untuk menyewakan kandang kepada Terlapor. 

Namun, Tim Pemantau menyatakan bahwa 

Terlapor pada faktanya masih mengatur tentang 

penetapan harga sewa sebesar Rp800,00 

(delapan ratus rupiah) per ekor dalam hal 

pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang 

belum dibayar lunas dan Rp900,00 (sembilan 

ratus rupiah) per ekor dalam hal sudah dibayar 

lunas di dalam addendum perjanjian yang telah 

ditandatangani para pihak dan draft perjanjian 

kerja sama. Berdasarkan hal tersebut, Tim 

Pemantau menyatakan Terlapor belum 

melaksanakan perintah perbaikan terkait 

pengaturan kesepakatan harga sewa menyewa 

tanah dan kandang plasma (vide bukti I.A47, 

I.A51, T44).  -------------------------------------------  

6.5.1.4 Bahwa selama penambahan jangka waktu 

pelaksanaan Peringatan Tertulis III perkara a 

quo, Terlapor telah menyampaikan draft 

perjanjian kerja sama budi daya ayam yang 

diperbarui, dimana Terlapor sudah tidak 

mengatur mengenai harga sewa dalam hal 

plasma belum melunasi atau sudah melunasi 

hutang dana modernisasi kandangnya. Di dalam 

draft perjanjian tersebut tidak ada klausula 
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mengenai adanya kesepakatan para pihak untuk 

menentukan harga sewa. Namun oleh karena 

klausul terkait penentuan harga sewa menyewa 

diatur bersama dengan penentuan harga jual 

beli tanah dan kandang plasma, Tim Pemantau 

menyatakan Terlapor belum melaksanakan 

perintah perbaikan terkait pengaturan 

kesepakatan harga sewa menyewa tanah dan 

kandang plasma (vide bukti I.A49, I.A52, T70).   

6.5.2 Bahwa berdasarkan Tanggapan dan Kesimpulan Terlapor, 

pada pokoknya menyatakan pilihan sewa menyewa 

merupakan perikatan dengan syarat tangguh, dalam arti 

hak yang keberlakuan atau penggunaan ketentuan pasal 

tersebut digantungkan pada suatu kondisi atau syarat 

yang telah sepakati dalam perjanjian. Apabila kondisi atau 

syarat tersebut tidak terpenuhi, pilihan sewa menyewa 

tidak dapat dilaksanakan (vide bukti T73, T187).  ---------  

6.5.3 Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Sdr. H.M. 

Wiyogo, Sdr. Jojon Tarjono dan Sdr. Saidri, pada pokoknya 

menyatakan Para Saksi mengetahui ada ketentuan 

mengenai sewa menyewa kandang, namun tidak berniat 

untuk menyewakan kepada Terlapor. Meskipun demikian, 

Para Saksi mengakui jika Terlapor belum pernah 

mengajukan perubahan atau perbaikan pengaturan 

tentang kesepakatan harga sewa menyewa (vide bukti B4, 

B5, B6).  -----------------------------------------------------------  

6.5.4 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian 

Pertanian pada pokoknya menyatakan agar perjanjian 

yang dibuat dalam pelaksanaan kemitraan ini tidak 

memuat apa yang menjadi larangan di dalam hubungan 

kemitraan, karena undang-undang mengamanahkan 

untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap peternak 

dan masyarakat. (vide bukti B13)  ----------------------------  

6.5.5 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor, pada pokoknya 

menyatakan perintah perbaikan terkait pengaturan 
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kesepakatan harga sewa menyewa tanah dan kandang 

plasma saat ini belum dilaksanakan, karena Terlapor 

masih fokus dalam proses persidangan ini sampai 

menunggu hasil akhirnya. Ketentuan terkait sewa 

menyewa bukan dimaksudkan untuk sewa-menyewa 

tanah dan kandang plasma, namun ini hanya untuk 

mencegah jangan sampai plasma tertarik untuk 

mengubah pola kerja sama menjadi sewa menyewa. Di 

dalam suatu perjanjian kerja sama kemitraan, Terlapor 

harus memberikan batasan-batasan dengan cara Terlapor 

mempersulit agar plasma tidak mudah keluar untuk 

menjadi peternak. Terlapor tetap berkeinginan agar 

plasma punya kelanjutan dalam melangsungkan 

usahanya untuk kepentingan kedua belah pihak, sehingga 

walaupun hutangnya masih tersisa plasma tetap bisa 

membayar hutang (vide bukti B17).  --------------------------  

6.5.6 Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara a quo, 

Terlapor terbukti masih belum melaksanakan perintah 

perbaikan terkait pengaturan kesepakatan harga sewa 

menyewa tanah dan kandang plasma. Hal ini dibuktikan 

berdasarkan alat bukti sebanyak 38 (tiga puluh delapan) 

dokumen perjanjian kerja sama kemitraan yang telah 

diperbarui berupa amandemen kerja sama usaha budi 

daya ayam antara Terlapor dan plasma yang telah 

ditandatangani para pihak, menyatakan Terlapor masih 

mengatur klausula terkait harga sewa menyewa tanah dan 

kandang sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per ekor 

dalam hal pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang 

belum dibayar lunas dan Rp900,00 (sembilan ratus 

rupiah) per ekor dalam hal sudah dibayar lunas. (vide 

bukti T49, T71, T96-T98, T101-T103, T108-T112, T115-

T120, T123-T125, T129-T143, T146-T148). -----------------  

6.5.7 Bahwa Majelis Komisi menilai pengaturan harga sewa 

menyewa tanah dan kandang plasma dalam perjanjian 

kemitraan ini merupakan perikatan dengan syarat 

tangguh yang belum terjadi saat perjanjian 
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ditandatangani, namun kemungkinan dapat terjadi di 

kemudian hari jika syarat tangguh terpenuhi. Majelis 

Komisi sependapat dengan Terlapor yang menginginkan 

hubungan kemitraan tetap berlangsung dan mencegah 

peternak plasma untuk mengubahnya menjadi perjanjian 

sewa menyewa. Namun langkah yang ditempuh Terlapor 

untuk mencegah hal tersebut tidak tepat, karena Terlapor 

justru menetapkan harga sewa menyewa di dalam 

perjanjian kemitraan. Karakter perjanjian sewa menyewa 

berbeda jauh dengan perjanjian kemitraan yang bertujuan 

untuk menghasilkan peternak yang mandiri dan dapat 

mengembangkan usaha peternakannya. ---------------------   

6.5.8 Majelis Komisi menilai dicantumkannya ketentuan 

mengenai sewa menyewa tersebut adalah untuk menjamin 

pelunasan hutang plasma kepada Terlapor jika plasma 

ingin menghentikan hubungan kemitraan sebelum 

dilunasinya hutang modernisasi kandang. Jika Terlapor 

memenuhi perintah perbaikan terkait pemisahan 

perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi 

kandang dan perjanjian kerja sama kemitraan termasuk 

melengkapi APHT dan sertifikat hak tanggungan untuk 

seluruh plasma, maka hal ini cukup memberikan jaminan 

kepada Terlapor bagi pelunasan hutang plasma tanpa 

perlu merubah perjanjian kemitraan menjadi perjanjian 

sewa menyewa tanah dan kandang. --------------------------  

6.5.9 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Komisi 

menilai Terlapor tidak melaksanakan perintah perbaikan 

terkait pengaturan kesepakatan harga sewa menyewa 

tanah dan kandang plasma, dimana Terlapor masih 

mengatur harga sewa menyewa tanah dan kandang 

plasma sebesar Rp800,00 (delapan ratus rupiah) per ekor 

dalam hal pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang 

belum dibayar lunas dan Rp900,00 (sembilan ratus 

rupiah) per ekor dalam hal sudah dibayar lunas di dalam 

amandemen perjanjian kerja sama kemitraannya. Hal 



 

-277- 
 

SALINAN 

tersebut menunjukkan ketidakseriusan Terlapor dalam 

melaksanakan perintah Komisi. -------------------------------  

6.6. Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan fakta persidangan 

terkait pencantuman spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar 

dan juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), pakan dan 

vitamin/obat-obatan: ------------------------------------------------------  

6.6.1 Bahwa berdasarkan LHPPK dan LPP perkara a quo, 

Investigator menyampaikan perintah perbaikan terkait 

pencantuman spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar 

dan juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), pakan 

dan vitamin/obat-obatan belum dilaksanakan oleh 

Terlapor dengan rincian sebagai berikut: ---------------------  

6.6.1.1 Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis I perkara 

a quo, Terlapor diperintahkan untuk melakukan 

perbaikan terkait pencantuman spesifikasi 

kualitas DOC (termasuk standar dan juga 

gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), pakan 

dan vitamin/obat-obatan karena tidak ada 

informasi yang jelas terkait pencantuman 

ketentuan mengenai DOC (termasuk standar dan 

juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), 

pakan dan vitamin/obat-obatan yang akan 

diperoleh oleh plasma. Terlapor menanggapi 

perintah perbaikan tersebut bahwa distribusi 

Pakan, DOC, Vitamin dan Obat-obatan tunduk 

dan telah mengikuti peraturan perundang-

undang yang berlaku, sehingga tidak perlu lagi 

diatur dalam perjanjian kerja sama, karena apa 

yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku telah menjadi 

pengetahuan umum dan merupakan kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh semua pihak. 

Berdasarkan hal tersebut, Tim Pemantau 

menyatakan bahwa Terlapor belum 

melaksanakan perintah perbaikan terkait 

pencantuman spesifikasi kualitas DOC 
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(termasuk standar dan juga gramasi 

sebagaimana diatur dalam SNI), pakan dan 

vitamin/obat-obatan (vide bukti .A27, I.A49, 

T14). ----------------------------------------------------  

6.6.1.2 Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis II perkara 

a quo, Terlapor diperintahkan kembali untuk 

melakukan perbaikan terkait pencantuman 

spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar dan 

juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), 

pakan dan vitamin/obat-obatan dengan standar 

SNI. Terlapor menanggapi perintah perbaikan 

tersebut dengan menyatakan bahwa distribusi 

Pakan, DOC, Vitamin dan Obat-obatan tunduk 

dan telah mengikuti peraturan perundang-

undang yang berlaku, sehingga tidak perlu lagi 

diatur dalam perjanjian kerja sama, karena apa 

yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku telah menjadi 

pengetahuan umum dan merupakan kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh semua pihak dan 

Terlapor telah mencantumkan spesifikasi 

kualitas DOC (termasuk standar dan juga 

gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), pakan 

dan vitamin/obat-obatan ke dalam draft 

perjanjian kerjasama usaha budi daya ayam. Tim 

Pemantau menanggapi apa yang telah dilakukan 

oleh Terlapor, bahwa Terlapor telah 

mencantumkan terkait spesifikasi kualitas DOC 

(termasuk standar dan juga gramasi 

sebagaimana diatur dalam SNI), pakan dan 

vitamin/obat-obatan tetapi perintah perbaikan 

belum sesuai dengan perintah perbaikan sebagai 

mana disampaikan dalam Peringatan Tertulis II. 

Berdasarkan hal tersebut, Tim Pemantau 

menyatakan Terlapor belum melaksanakan 

perintah perbaikan terkait spesifikasi kualitas 
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DOC (termasuk standar dan juga gramasi 

sebagaimana diatur dalam SNI), pakan dan 

vitamin/obat-obatan (vide bukti I.A29, I.A50, 

T25). ----------------------------------------------------  

6.6.1.3 Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis III perkara 

a quo, Terlapor diperintahkan kembali terkait 

spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar dan 

juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), 

pakan dan vitamin/obat-obatan agar dalam DOC 

tidak ada kalimat adanya deviasi 5% (lima 

persen) sebagai akibat perjalanan. Selanjutnya, 

Terlapor menanggapi perintah perbaikan 

tersebut dengan melaksanakan apa yang 

diperintah oleh Komisi dengan menyesuaikan 

terkait spesifikasi kualitas DOC (termasuk 

standar dan juga gramasi sebagaimana diatur 

dalam SNI), pakan dan vitamin/obat-obatan dan 

telah menghilangkan deviasi 5% (lima persen) 

dalam DOC. Berdasarkan hal tersebut, Tim 

Pemantau menyatakan Terlapor telah 

melaksanakan perintah perbaikan terkait 

spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar dan 

juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), 

pakan dan vitamin/obat-obatan (vide bukti 

I.A47, I.A51, T44). ------------------------------------  

6.6.2 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Peternakan Dr. Ir. 

Wempie Pakiding, M.Sc pada pokoknya menyatakan 

Peternak Plasma menerima pasokan sapronak dari Inti 

dalam bentuk paket (DOC, pakan, vaksin dan obat-obatan) 

yang sudah dipaketkan, contoh Pakan, terdiri dari 3 jenis 

yaitu (pre starter, starter dan finisher) (vide bukti B8).  ----  

6.6.3 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Badan 

Standardisasi Nasional pada pokoknya menyatakan SNI 

yang bersifat wajib seperti produk-produk yang 

berhubungan dengan produk yang menyangkut 

Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Fungsi 
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Lingkungan Hidup, sedangkan untuk SNI di bawah ini 

adalah bersifat sukarela (vide bukti B12): --------------------  

6.6.3.1 Bahwa SNI untuk Bibit (DOC) : SNI 4868-1:2019 

– Bibit Niaga (final stock) umur sehari/kuri (day 

old chick) – Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging ---  

6.6.3.2 Bahwa SNI untuk Pakan ada 3 jenis yaitu: ------  

a. SNI 8173.1:2015 – Pakan ayam ras pedaging 

(broiler) – Bagian 1:  sebelum masa awal (pre 

starter). --------------------------------------------  

b. SNI 8173.2:2015 – Pakan ayam ras pedaging 

(broiler) – Bagian 2: masa awal (starter). -----  

c. SNI 01.3931:2006 – Pakan ayam ras 

pedaging (broiler) – Bagian 3: masa akhir 

(finisher). ------------------------------------------  

6.6.3.3 Bahwa SNI untuk obat-obatan belum ada. -------  

6.6.4 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Direktorat 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian 

Pertanian pada pokoknya menyatakan (vide bukti B13). --  

6.6.4.1 Bahwa dalam perjanjian kemitraan itu harus 

dituangkan standar mutu yang akan didapatkan 

oleh peternak plasma. Dimana standar mutu 

harus mengacu pada peraturan SNI atau standar 

lainnya yang berlaku umum seperti obat hewan.

 ----------------------------------------------------------  

6.6.4.2 Bahwa obat hewan yang dikeluarkan itu 

mengacu kepada standar Farmakope of 

Indonesia (FOI) untuk menghindari terjadinya 

performa produksi yang kurang baik. ------------  

6.6.5 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Dr. Ermanto 

Fahamsyah, S.H., M.H. pada pokoknya menyatakan dalam 

perjanjian harus menjelaskan secara detail jenis barang-

barang yang diperjanjikan, sehingga tidak menimbulkan 

penafsiran atau pemahaman yang berbeda, karena 
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perjanjian akan mengikat para pihak selayaknya undang-

undang (vide bukti B9). ------------------------------------------  

6.6.6 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor pada pokoknya 

menyatakan sebagai berikut (vide bukti B17): ---------------  

6.6.6.1 Bahwa mengingat jumlah plasma cukup banyak 

dan menghindari perubahan-perubahan akibat 

suatu ketentuan yang sangat fix, sehingga kita 

tidak menetapkan suatu angka fix karena 

mengingat standar SNI untuk DOC bisa 

berubah-ubah di Kementerian Pertanian terus 

dievaluasi yang mungkin akan diikuti oleh BSN 

dimana suatu standar bisa turun dan bisa naik. 

6.6.6.2 Bahwa untuk obat-obatan, vitamin dan vaksin 

berlaku sesuai dengan ketentuan pendaftaran 

obat, vitamin dan vaksin dan yang bisa sama 

juga, bisa berubah-ubah setiap waktu. ----------  

6.6.6.3 Bahwa untuk pakan mengikuti standar Nomor 

Pendaftaran Pakan (NPP) yang diterbitkan 

Kementerian Pertanian. Terlapor membeli 

pakan dari perusahaan afiliasi Terlapor sendiri 

dan tiap jenis yang dibeli ada jenis NPP. --------  

6.6.7 Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara a quo, 

Terlapor telah memberikan alat bukti sebanyak 38 (tiga 

puluh delapan) dokumen perjanjian kerja sama kemitraan 

yang telah diperbarui berupa amandemen kerja sama 

usaha budi daya ayam antara Terlapor dan plasma yang 

telah ditandatangani para pihak, dimana Terlapor telah 

memasukkan pencantuman terkait spesifikasi kualitas 

DOC (termasuk standar dan juga gramasi sebagaimana 

diatur dalam SNI), pakan dan vitamin/obat-obatan (vide 

bukti T96-T98, T101-T103, T108-T112, T115-T120, T123-

T125, T129-T143, T146-T148).  --------------------------------  

6.6.8 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Komisi 

menilai, Terlapor telah melaksanakan perintah perbaikan 

terkait spesifikasi kualitas DOC (termasuk standar dan 
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juga gramasi sebagaimana diatur dalam SNI), pakan dan 

vitamin/obat-obatan dan telah disesuaikan dalam 38 (tiga 

puluh delapan) dokumen perjanjian kerja sama kemitraan 

yang telah diperbarui berupa amandemen kerja sama 

usaha budi daya ayam antara Terlapor dan plasma yang 

telah ditandatangani para pihak. ------------------------------  

6.7. Bahwa Majelis Komisi menilai terkait penambahan klausul terkait 

penggantian sarana produksi peternakan sebagai berikut:. --------  

6.7.1 Bahwa berdasarkan LHPPK dan LPP perkara a quo, 

Investigator menyampaikan perintah perbaikan terkait 

penambahan klausul terkait penggantian sarana produksi 

peternakan adalah sebagai berikut: ---------------------------  

6.7.1.1 Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis I, Terlapor 

diperintahkan untuk melakukan perbaikan 

terkait penambahan klausul  penggantian 

sarana produksi peternakan apabila ada yang 

cacat atau rusak bentuk atau kualitas dari 

sapronak yang tidak sesuai dengan yang 

ditetapkan dalam perjanjian. Selanjutnya 

Terlapor menanggapi bahwa dalam draft 

perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam 

plasma dapat menolak, mengembalikan serta 

meminta penggantian atas sapronak yang tidak 

sesuai dengan spesifikasi  kualitas dan Terlapor 

wajib melayani permintaan penggantian 

sapronak yang tidak memenuhi spesifikasi 

kualitas tersebut, pada saat serah terima 

sapronak ditemukan sapronak yang tidak sesuai 

kualitas. Penolakan, pengembalian dan 

penggantian tidak dibenarkan atau tidak 

berlaku apabila pelaku usaha peternakan atau 

perwakilan telah menandatangani berita acara 

serah terima. Berdasarkan hal tersebut, Tim 

Pemantau menyatakan bahwa Terlapor belum 

melaksanakan perintah perbaikan terkait 

penambahan klausul terkait penggantian sarana 
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produksi peternakan (vide bukti I.A27, I.A49, 

T14). ----------------------------------------------------  

6.7.1.2 Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis II, 

Terlapor diperintahkan kembali untuk 

melakukan perbaikan penambahan klausul 

terkait penggantian sarana produksi peternakan 

dengan menambahkan juga jangka waktu untuk 

mengembalikan dan meminta penggantian atas 

sapronak yaitu 1 x 24 jam. Selanjutnya, Terlapor 

menanggapi perintah perbaikan tersebut dengan 

melakukan perbaikan penambahan klausul 

terkait penggantian sarana produksi 

peternakan, namun dalam draft Perjanjian 

tersebut belum mengatur mengenai pengaturan 

jangka waktu untuk mengembalikan dan 

meminta penggantian atas sapronak, supaya 

plasma mempunyai waktu yang cukup untuk 

menolak, mengembalikan serta meminta 

penggantian atas cacat atau rusak bentuk atau 

kualitas dari sapronak yang tidak sesuai dengan 

yang ditetapkan dalam perjanjian. Berdasarkan 

hal tersebut, Tim Pemantau menyatakan bahwa 

Terlapor belum melaksanakan perintah 

perbaikan terkait penambahan klausul terkait 

penggantian sarana produksi peternakan (vide 

bukti I.A29, I.A50, T25). ----------------------------  

6.7.1.3 Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis III 

perkara a quo, Terlapor diperintahkan kembali 

untuk melakukan perbaikan dengan 

menyesuaikan dengan jangka waktu atas 

penambahan klausul penggantian sarana 

produksi peternakan apabila ada yang cacat 

atau rusak bentuk atau kualitas dari sapronak 

yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam 

perjanjian. Selanjutnya, Terlapor telah 

menyampaikan draft perjanjian kerja sama budi 
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daya ayam yang diperbarui, dimana Terlapor 

telah memasukkan klausul terkait penambahan 

klausul  penggantian sarana produksi 

peternakan apabila ada yang cacat atau rusak 

bentuk atau kualitas dari sapronak yang tidak 

sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian 

sesuai dengan jangka waktu pada butir  5.5 yang 

berbunyi sebagai berikut: ---------------------------  

“Pelaku usaha peternak dapat menolak, 

mengembalikan dan/atau meminta penggantian 

atas Sapronak yang tidak sesuai dengan 

spesifikasi kualitas sebagaimana disepakati 

pada ayat 5.4 dan Terlapor wajib melayani 

permintaan penggantian Sapronak yang tidak 

memenuhi spesifikasi kualitas tersebut, yang 

didasarkan pada fakta berupa sampel yang 

diambil dalam kurun waktu 24 jam setelah serah 

terima dilakukan yang disaksikan oleh 

perwakilan yang sah dari para pihak”.  -------------  

Oleh karena itu, Tim Pemantau menyatakan 

bahwa Terlapor telah melaksanakan perintah 

perbaikan terkait penambahan klausul terkait 

penggantian sarana produksi peternakan (vide 

bukti .A47, I.A51, T44, T71). -----------------------  

6.7.2 Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara a quo, 

Terlapor telah memberikan alat bukti dokumen sebanyak 

38 (tiga puluh delapan) dokumen perjanjian kerja sama 

kemitraan yang telah diperbarui berupa amandemen kerja 

sama usaha budi daya ayam antara Terlapor dan plasma 

yang telah ditandatangani para pihak. Namun pada 

faktanya isi dari dokumen amandemen kerja sama 

tersebut tidak menambahkan pengaturan jangka waktu 

untuk mengembalikan dan meminta penggantian atas 

Sapronak dalam kurun waktu 1 x 24 jam setelah serah 

terima dilakukan, adapun amandemen tersebut berbunyi 

sebagai berikut (vide bukti T49, T71, T96-T98, T101-T103, 
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T108-T112, T115-T120, T123-T125, T129-T143, T146-

T148):  --------------------------------------------------------------  

“Pelaku Usaha Peternakan dapat menolak, mengembalikan 

serta meminta penggantian atas Sapronak yang tidak 

sesuai dengan spesifikasi kualitas sebagaimana 

disepakati, dan Inti wajib melayani permintaan 

penggantian Sapronak yang tidak memenuhi spesifikasi 

kualitas tersebut, dalam hal pada saat serah terima 

Sapronak ditemukan Sapronak yang tidak sesuai kualitas. 

Penolakan, pengembalian dan penggantian tidak 

dibenarkan atau tidak berlaku apabila Pelaku Usaha 

Peternakan atau perwakilannya telah menandatangani 

berita acara serah terima atau dokumen tanda terima 

dalam format apapun, yang merupakan bukti peralihan 

penguasaan atas Sapronak dari Inti kepada Pelaku Usaha 

Peternakan”.  -------------------------------------------------------------------  

6.7.3 Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara a quo, 

Terlapor telah memberikan alat bukti dokumen sebanyak 

38 (tiga puluh delapan) dokumen perjanjian kerja sama 

kemitraan yang telah diperbarui berupa amandemen kerja 

sama usaha budi daya ayam antara Terlapor dan plasma 

yang telah ditandatangani para pihak. Namun pada 

faktanya klausula penambahan terkait penggantian 

sarana produksi peternakan dalam isinya berbeda, tidak 

ada jangka waktu pengajuan penolakan dan permintaan 

penggantian atas sapronak kepada Inti, tetapi penolakan, 

pengembalian dan penggantian tidak dibenarkan atau 

tidak berlaku apabila plasma atau perwakilannya telah 

menandatangani berita acara serah terima atau dokumen 

tanda terima oleh plasma. --------------------------------------    

6.7.4 Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun Terlapor telah 

memasukkan terkait penambahan klausul terkait 

penggantian sarana produksi peternakan, tetapi pada 

faktanya dalam 38 (tiga puluh delapan) dokumen 

perjanjian kerja sama kemitraan yang telah diperbarui 

berupa amandemen kerja sama usaha budi daya ayam 
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antara Terlapor dan plasma yang telah ditandatangani 

para pihak, klausul yang mewajibkan Terlapor 

memberikan penggantian sarana produksi peternakan 

tidak ada jangka waktu, dan  penolakan, pengembalian 

dan penggantian tidak dibenarkan atau tidak berlaku 

apabila plasma atau perwakilannya telah menandatangani  

berita acara serah terima atau dokumen tanda terima oleh 

plasma. Hal tersebut menunjukkan ketidakseriusan 

Terlapor dalam melaksanakan perintah KPPU. -------------  

6.8. Bahwa Majelis Komisi menilai terkait pengaturan jangka waktu dan 

pelunasan hutang dana modernisasi kandang sebelum jatuh 

tempo.  -----------------------------------------------------------------------  

6.8.1 Bahwa berdasarkan LHPP dan LPP perkara a quo, 

Investigator menyampaikan perintah perbaikan terkait 

pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang dana 

modernisasi kandang sebelum jatuh tempo harus 

dipisahkan dari perjanjian kerja sama kemitraan belum 

dilaksanakan oleh Terlapor dengan rincian sebagai 

berikut:  ------------------------------------------------------------  

6.8.1.1 Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis I perkara 

a quo, Terlapor diperintahkan melakukan 

perbaikan terkait pengaturan jangka waktu 

pelunasan hutang dana modernisasi kandang 

adalah sesuai dengan lunasnya hutang dengan 

mempertimbangkan hasil panen dan 

kemampuan plasma dalam membayar. Dengan 

demikian, pembebanan hak tanggungan juga 

telah selesai bersama dengan lunasnya hutang 

tersebut, sehingga plasma sudah seharusnya 

memperoleh kembali sertifikat tanah miliknya 

yang telah dijaminkan selama jangka waktu 

pelunasan hutang dana modernisasi kandang. 

Pengaturan mengenai jangka waktu pelunasan 

hutang tersebut harus terpisah dari perjanjian 

kerja sama kemitraan, melainkan diatur di 

dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana 
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modernisasi kandang. Selanjutnya, Terlapor 

menanggapi perintah perbaikan tersebut 

dengan berpendapat bahwa jangka waktu kerja 

sama kemitraan diatur tersendiri dalam 

perjanjian kerja sama usaha budi daya ayam, 

sedangkan jangka waktu hutang piutang diatur 

berdasarkan jangka waktu lunasnya hutang 

dana modernisasi kandang. Berdasarkan hal 

tersebut, Tim Pemantau menyatakan Terlapor 

belum melaksanakan perintah perbaikan 

terkait hal ini (vide bukti I.A27, I.A49, T14). ---  

6.8.1.2 Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis II 

perkara a quo, Terlapor diperintahkan untuk 

menyampaikan bukti yang valid berupa 

addendum perjanjian kerja sama usaha budi 

daya ayam yang telah disepakati para pihak 

yang memuat pengaturan kesepakatan para 

pihak tentang jangka waktu perjanjian kerja 

sama disesuaikan dengan jangka waktu 

lunasnya hutang plasma. Selanjutnya, Terlapor 

menanggapi perintah perbaikan tersebut 

dengan menyampaikan bukti draft perjanjian 

kerja sama usaha budi daya ayam yang 

merupakan perjanjian pokok dan jangka waktu 

perjanjian hutang diatur sesuai dengan jangka 

waktu lunasnya hutang. Selain itu, klausul 

dalam hal plasma bermaksud untuk melunasi 

hutangnya lebih awal akan diatur dan sudah 

diakomodasi dalam draft pembaharuan 

perjanjian kerja sama usaha budi daya ayam. 

Namun pada faktanya di dalam draft perjanjian 

tersebut masih mengatur terkait jangka waktu 

pelunasan hutang dana modernisasi kandang 

adalah selama 6 (enam) tahun. Oleh karena itu, 

Tim Pemantau menyatakan Terlapor belum 

melaksakanan perintah perbaikan terkait 
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pengaturan jangka waktu dan pelunasan 

hutang dana modernisasi kandang setelah 

jatuh tempo harus diatur di dalam perjanjian 

pembiayaan/hutang dana modernisasi 

kandang dan terpisah dari perjanjian kerja 

sama kemitraan (vide bukti I.A29, I.A50, T25).  

6.8.1.3 Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis III 

perkara a quo, Terlapor diperintahkan untuk 

melakukan perbaikan berupa penyesuaian 

perjanjian dalam bentuk addendum perjanjian 

yang memuat pengaturan kesepakatan para 

pihak tentang jangka waktu perjanjian kerja 

sama yang disesuaikan dengan lunasnya 

hutang plasma. Selanjutnya, Terlapor 

menanggapi perintah perbaikan tersebut 

dengan klausul dalam hal plasma bermaksud 

untuk melunasi hutang lebih awal sudah 

diakomodasi dalam draft pembaharuan 

perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam 

yang telah disampaikan pada tahap 

sebelumnya. Terlapor juga melampirkan alat 

bukti dokumen berupa amandemen 

amandemen kerja sama budi daya ayam yang 

telah ditandatangani para pihak yang mengatur 

dalam hal plasma bermaksud untuk melunasi 

hutangnya. Oleh karena itu, Tim Pemantau 

menyatakan Terlapor belum melaksanakan 

perintah perbaikan terkait pengaturan jangka 

waktu pelunasan hutang dana modernisasi 

kandang (vide bukti I.A49, I.A52, T70). ---------  

6.8.2 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum, Prof. Dr. 

Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., pada pokoknya 

menyatakan sebagai berikut (vide bukti B9):  ---------------  

6.8.2.1 Hak tanggungan dibebankan pada objek 

berupa tanah dan/atau bangunan, perjanjian 

pembebanan hak tanggungan ini merupakan 
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perjanjian hutang dimana perjanjian pokoknya 

adalah perjanjian pinjam meninjam. Kalau 

perjanjian pinjam meminjam itu berakhir atau 

lunas maka secara otomatis perjanjian 

pembebanan hak tanggungan itu juga berakhir.  

6.8.2.2 Ketika hutang itu sudah lunas secara hukum, 

maka dari kreditur harus menerbitkan surat 

pengantar kepada Badan Pertanahan untuk 

dilakukan roya atau pencoretan kepada 

pembebanan hak tanggungan tersebut.  --------  

6.8.2.3 Dalam hal plasma sudah melunasi hutangnya, 

maka Terlapor wajib mengembalikan sertifikat 

tanah plasma yang menjadi jaminan dalam 

pembiayaan dana modernisasi kandang. Jika 

sertifikat tersebut akan dijadikan sebagai 

jaminan kembali, maka harus didasari 

hubungan hukum yang jelas dan tidak secara 

otomatis dapat dijaminkan kembali untuk kerja 

sama kemitraan yang sudah berjalan. ----------  

6.8.3 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor, pada pokoknya 

menyatakan Terlapor tidak sependapat dengan 

Investigator terkait jangka waktu pelunasan hutang dana 

modernisasi kandang yang dikaitkan dengan jangka waktu 

kemitraan dan harus dilakukan pemisahan dalam 2 (dua) 

perjanjian (vide bukti B17).  ------------------------------------  

6.8.4 Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara a quo, 

Majelis Komisi menilai terkait pengaturan jangka waktu 

dan pelunasan hutang dana modernisasi kandang 

sebelum jatuh tempo masih jelas diatur dalam 

amandemen kerja sama usaha budi daya ayam, dimana 

ketentuan tersebut seharusnya hanya diatur di dalam 

perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi 

kandang.  ----------------------------------------------------------  

6.8.5 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Komisi 

menilai Terlapor tidak melaksanakan perintah perbaikan 
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terkait pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang 

dana modernisasi kandang sebelum jatuh tempo harus 

dipisahkan dari perjanjian kerja sama kemitraan, dimana 

Terlapor masih mengatur ketentuan tersebut di dalam 

amandemen kerja sama usaha budi daya ayam yang telah 

ditandatangani para pihak.  ------------------------------------  

6.9. Bahwa Majelis Komisi menilai terkait hak plasma untuk 

menentukan kelangsungan usaha peternakannya, setelah 

lunasnya hutang dana modernisasi kandang adalah sebagai 

berikut: -----------------------------------------------------------------------  

6.9.1 Bahwa berdasarkan LHPPK dan LPP perkara a quo, 

Investigator menyampaikan terkait hak plasma untuk 

menentukan kelangsungan usaha peternakan, setelah 

lunasnya hutang dana modernisasi kandang belum 

dilaksanakan oleh Terlapor dengan rincian sebagai 

berikut: ------------------------------------------------------------  

6.9.1.1 Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis I perkara 

a quo, Terlapor diperintahkan untuk melakukan 

perbaikan terkait hak plasma untuk menentukan 

kelangsungan usaha peternakan, setelah 

lunasnya hutang dana modernisasi kandang. 

Apabila para pihak bersepakat untuk 

melanjutkan kerja sama kembali, maka para 

pihak dapat bernegoisasi kembali untuk 

bekerjasama dengan memperhatikan prinsip-

prinsip kemitraan yaitu saling memerlukan, 

saling mempercayai, saling menguntungkan dan 

saling memperkuat, selanjutnya Terlapor 

menanggapi perintah perbaikan tersebut dimana 

pelaku usaha peternakan dapat melakukan 

pelunasan pinjaman dana modernisasi kandang 

lebih awal dari pada jangka waktu pengembalian 

yang disepakati dan untuk maksud tersebut 

pelaku usaha wajib menyampaikan maksud 

secara tertulis kepada Terlapor. Berdasarkan hal 

tersebut, Tim Pemantau menyatakan bahwa 
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Terlapor belum melaksanakan perintah 

perbaikan terkait hak plasma untuk menentukan 

kelangsungan usaha peternakan, setelah 

lunasnya hutang dana modernisasi (vide bukti 

I.A27, I.A49, T14). -------------------------------------  

6.9.1.2 Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis II Terlapor 

perkara a quo diperintahkan kembali untuk 

melakukan perbaikan terkait hak plasma untuk 

menentukan kelangsungan usaha 

peternakannya, setelah lunasnya hutang dana 

modernisasi kandang, apabila para pihak 

bersepakat untuk melanjutkan kerja sama 

kembali, maka para pihak dapat bernegoisasi.  

Terlapor menanggapi perintah perbaikan 

tersebut dengan mengatakan sejauh ini belum 

ada pelaku usaha peternak yang melunasi 

kewajiban pembayaran utang dana pinjaman 

modernisasi kandang, namun apabila nanti 

pelaku usaha peternak melunasi hutang dana 

pinjaman modernisasi kandang, para pihak 

dapat melakukan negosiasi mengenai kerja sama 

usaha budi daya dan jangka waktu kerja sama. 

Selain itu Terlapor membuat ketentuan mengenai 

kewajiban pelaku usaha peternak membayar 

potential loss semata-mata bertujuan untuh 

mencegah pelaku usaha peternak melakukan 

pemutusan secara sepihak kerja sama budi daya 

ayam. Dalam draft perjanjian Terlapor mengatur 

mengenai kewajiban plasma yang harus 

membayar ganti kerugian dalam Pasal 12.2 

bagian Terminasi yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pengakhiran secara sepihak oleh pelaku usaha 

peternak dengan alasan apapun mewajibkan 

pelaku usaha peternak untuk membayar ganti 

kerugian atas potential loss (kehilangan 

keuntungan), termasuk kerugian dari alih 
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kekayaan intelektual (technical knowhow) dan 

goodwill yang seluruhnya disepakati sebesar 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per 

tahun per kapasitas 40.000 (empat puluh ribu) 

ekor ayam”. --------------------------------------------------------  

Tim Pemantau menyatakan Terlapor belum 

melaksanakan perintah perbaikan terkait hak 

plasma untuk menentukan kelangsungan usaha 

peternakan, setelah lunasnya hutang dana 

modernisasi (vide bukti I.A29, I.A50, T25). -------  

6.9.1.3 Bahwa pada tahap Peringatan Tertulis III perkara 

a quo, Terlapor diperintahkan kembali untuk 

melakukan perbaikan terkait hak plasma dalam 

menentukan kelangsungan usaha 

peternakannya, setelah lunasnya hutang dana 

modernisasi kandang dengan menghilangkan 

potential loss yang ditetapkan oleh Terlapor, 

Terlapor menanggapi perintah perbaikan bahwa 

pelaku usaha peternakan dapat melakukan 

pelunasan pinjaman dana modernisasi kandang 

lebih awal dari pada jangka waktu pengembalian 

yang disepakati dan untuk maksud tersebut 

pelaku usaha wajib menyampaikan maksud 

secara tertulis kepada Terlapor dan dapat 

dilakukan negosiasi, tetapi dalam draft perjanjian 

kerja sama usaha budi daya ayam masih 

mengatur butir 12.1 yang berbunyi: ---------------  

“Jangka waktu Kerjasama Usaha budidaya ini 

tidak dapat diakhiri lebih dahulu sebelum 

berakhirnya, namun dapat diperpanjang dengan 

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang 

disepakati oleh STS dan Pelaku Usaha 

Peternakan” -------------------------------------------------------  

Dan dalam draft perjanjian tersebut masih 

mengatur mengenai kewajiban plasma yang 

harus membayar ganti kerugian atas potential 
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loss dalam hal plasma ingin mengakhiri 

perjanjian sejumlah Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) per tahun per kapasitas 40.000 

(empat puluh ribu) ekor ayam. Berdasarkan hal 

tersebut, Tim Pemantau menyatakan Terlapor 

belum melaksanakan perintah perbaikan terkait 

hak plasma untuk menentukan kelangsungan 

usaha peternakan, setelah lunasnya hutang dana 

modernisasi kandang (vide bukti I.A47, I.A51, 

T44). -----------------------------------------------------  

6.9.1.4 Bahwa selama penambahan jangka waktu 

pelaksanaan Peringatan Tertulis III perkara a 

quo, Terlapor telah menyampaikan draft 

perjanjian kerja sama budi daya ayam yang 

diperbarui, Terlapor sudah tidak mengatur 

mengenai kewajiban plasma yang harus 

membayar ganti kerugian atas potential loss 

dalam hal plasma ingin mengakhiri perjanjian 

sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) per tahun per kapasitas 40.000 (empat 

puluh ribu) ekor ayam. Namun Terlapor 

memasukkan klausula penganti terkait potential 

loss pada butir 14.2 bagian Terminasi yang 

berbunyi sebagai berikut: ----------------------------  

“Pengakhiran secara sepihak oleh Pelaku Usaha 

Peternakan dengan alasan apapun mewajibkan 

Pelaku Usaha Peternakan untuk membayar ganti 

kerugian baik kerugian material maupun 

immaterial” ---------------------------------------------  

Oleh karena itu, Tim Pemantau menyatakan 

bahwa Terlapor belum melaksanakan perintah 

perbaikan terkait hak plasma untuk menentukan 

kelangsungan usaha peternakannya, setelah 

lunasnya hutang dana modernisasi kandang 

(vide bukti I.A49, I.A52, T70). -----------------------  
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6.9.2 Bahwa berdasarkan kesimpulan Terlapor pada pokoknya 

menyatakan sebagai berikut (vide bukti T187):  ------------  

6.9.2.1 Bahwa ketentuan mengenai pengenaan denda 

potential loss merupakan perikatan dengan 

syarat tangguh, dalam arti keberlakuan atau 

penggunaan ketentuan tersebut digantungkan 

pada suatu kondisi yang telah sepakati dalam 

perjanjian. Tanpa ada kondisi tersebut, 

pengenaan denda potential loss tidak dapat 

dilaksanakan.  ----------------------------------------  

6.9.2.2 Bahwa pengenaan denda potential loss dalam 

perjanjian kerja sama usaha budidaya ayam 

yang selama ini belum terjadi, apabila 

plasma/peternak melakukan pengakhiran atau 

pemutusan kerja sama secara sepihak. Apabila 

tidak ada pemutusan sepihak dari 

plasma/peternak, denda potensial tidak 

diperlukan. Jadi ketentuan potential loss 

semata-mata bertujuan hanya untuk mencegah 

pelaku usaha peternakan melakukan 

pemutusan secara sepihak kerja sama 

kemitraan.  --------------------------------------------  

6.9.3 Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor pada pokoknya 

menyatakan terkait dengan hak plasma untuk 

menentukan kelangsungan usaha peternakan setelah 

lunasnya hutang dana modernisasi kandang itu 

bertentangan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan 

oleh Terlapor selama 20 (dua puluh) tahun yang sampai 

sekarang masih berlaku. Sehingga untuk opsi ini tidak 

dibuka sesuai dengan jangka waktu (vide bukti B17). -----  

6.9.4 Bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara a quo, 

Terlapor telah memberikan alat bukti dokumen sebanyak 

38 (tiga puluh delapan) dokumen perjanjian kerja sama 

kemitraan yang telah diperbarui berupa amandemen kerja 

sama usaha budi daya ayam antara Terlapor dan plasma 

yang telah ditandatangani para pihak masih ada 
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pengaturan mengenai kewajiban plasma harus membayar 

ganti kerugian atas potential loss dalam hal plasma ingin 

mengakhiri perjanjian sebesar Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) per tahun per kapasitas 40.000 (empat 

puluh ribu) ekor ayam, sehingga apa yang disampaikan 

Terlapor tidak sesuai dengan draft perjanjian kerja sama 

usaha budidaya ayam yang diperbarui (vide bukti B71).  

6.9.5 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Komisi 

menilai Terlapor tidak melaksanakan perintah perbaikan 

Komisi dengan menghilangkan potential loss dalam hal 

plasma ingin mengakhiri perjanjian pada bagian Pasal 

Terminasi tetapi mengganti hal tersebut dengan membayar 

ganti kerugian baik kerugian material maupun immaterial, 

dimana hal tersebut tidak tergambar apa kerugian 

material dan inmaterial. Hal tersebut menunjukkan 

ketidakseriusan Terlapor dalam melaksanakan perintah 

Komisi. -------------------------------------------------------------  

6.10. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6.3 – butir 6.5 dan pada 

butir 6.7 - butir 6.9, Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor tidak 

melaksanakan perintah KPPU terkait: ----------------------------------  

6.10.1 Pemisahan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian 

pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan 

perjanjian kerja sama kemitraan, serta kewajiban Terlapor 

memberikan bukti pemisahan perjanjian berupa APHT dan 

sertifikat hak tanggungan. --------------------------------------  

6.10.2 Pengaturan mengenai kesepakatan harga jual beli tanah 

dan kandang plasma.  -------------------------------------------  

6.10.3 Pengaturan mengenai kesepakatan harga sewa menyewa 

tanah dan kandang plasma.  -----------------------------------  

6.10.4 Penambahan klausul terkait penggantian sarana produksi 

peternakan. -------------------------------------------------------  

6.10.5 Pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang dana 

modernisasi kandang sebelum jatuh tempo. ----------------  
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6.10.6 Hak plasma untuk menentukan kelangsungan usaha 

peternakannya setelah lunasnya hutang dana modernisasi 

kandang. -----------------------------------------------------------  

7. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2008; -------------------------------------------------------------------  

7.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 

2008, sebagaimana telah diuraikan pada angka 2.2 Tentang 

Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Kemitraan bagian Tentang 

Hukum; -----------------------------------------------------------------------  

7.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak 

terjadinya pelanggaran Pasal 35 ayat (1) UU  Nomor 20 Tahun 2008, 

maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai 

berikut: -----------------------------------------------------------------------  

7.5.1 Unsur Usaha Besar; -----------------------------------------------  

7.5.2 Unsur Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai 

Mitra Usahanya;  --------------------------------------------------  

7.5.3 Unsur Memiliki dan/atau Menguasai; -------------------------  

7.5.4 Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan. -------------------  

7.3 Unsur Usaha Besar; --------------------------------------------------------  

7.3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Nomor 20 Tahun 

2008, pengertian usaha besar adalah berdasarkan Pasal 

adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan 

usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 

tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi 

usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, 

dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di 

Indonesia; -----------------------------------------------------------  

7.3.2 Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 

2008, Usaha Menengah adalah sebagai berikut: -------------  

(3) Kriteria Usaha Menegah adalah sebagai berikut: -------  

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 

(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha; atau -------------------------------  
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b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). ----  

7.3.3 Bahwa berdasarkan kriteria usaha menengah sebagaimana 

dimaksud pada butir 7.3.2 di atas, Majelis Komisi 

berpendapat kriteria usaha besar sebagai berikut:  ---------  

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp10.00.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). -  

7.3.4 Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Terlapor audited 

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2019, Terlapor memiliki total aset dan nilai penjualan 

bersih sebagai berikut (vide bukti T90). -----------------------  

a. Total aset sebesar Rp.840.328.411.473,00 (delapan 

ratus empat puluh miliar tiga ratus dua puluh delapan 

juta empat ratus sebelas ribu empat ratus tujuh puluh 

tiga rupiah). ---------------------------------------------------  

b.  Nilai penjualan bersih sebesar 

Rp.4.524.741.108.337,00 (empat triliun lima ratus dua 

puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh satu juta 

seratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh 

rupiah). ---------------------------------------------------------  

7.3.5 Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Terlapor audited 

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2020, Terlapor memiliki total aset dan nilai penjualan 

bersih sebagai berikut (vide bukti T91): -----------------------  

a. Total aset sebesar Rp.949.108.530.414,00 (sembilan 

ratus empat puluh sembilan miliar seratus delapan juta 

lima ratus tiga puluh ribu empat ratus empat belas 

rupiah); ---------------------------------------------------------  

b. Nilai Penjualan Bersih sebesar 

Rp.2.796.261.868.704,00 (dua triliun tujuh ratus 

sembilan puluh enam miliar dua ratus enam puluh 
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satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tujuh 

ratus empat rupiah). -----------------------------------------  

7.3.6 Bahwa berdasarkan uraian butir 7.3.4 dan butir 7.3.5 di 

atas, total aset dan nilai penjualan tahunan Terlapor telah 

melampaui kriteria Usaha Menengah menurut Pasal 35 ayat 

(5) PP Nomor 7 Tahun 2021 sebagaimana diuraikan dalam 

butir 3.4 huruf c bagian Tentang Hukum; --------------------   

7.3.7 Bahwa berdasarkan hasil penjualan tahunan Terlapor. 

Majelis Komisi menilai Terlapor termasuk dalam kriteria 

Usaha Besar; -------------------------------------------------------   

7.3.8 Bahwa dengan demikian Unsur Usaha Besar terpenuhi. --  

7.4 Unsur Usaha Mikro, Kecil dan/atau Menengah sebagai mitra 

usahanya.  -------------------------------------------------------------------  

7.4.1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP Nomor 7 Tahun 

2021 yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha 

produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro 

sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. ------  

7.4.2 Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (3) huruf a PP Nomor 7 

Tahun 2021 mengatur ketentuan kriteria modal usaha 

mikro sebagai berikut:  -------------------------------------------  

a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan 

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  -----  

b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

7.4.3 Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (5) PP Nomor 7 Tahun 

2021 mengatur ketentuan kriteria hasil penjualan mikro, 

kecil dan menengah sebagai berikut:  --------------------------  

a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai 

dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 

rupiah);  ------------------------------------------------------------------------  
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b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 

rupiah); dan  -----------------------------------------------------------------  

c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih 

dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 

(lima puluh miliar rupiah).  --------------------------------------------  

7.4.4 Bahwa untuk mengetahui kategori peternak plasma dalam 

ketentuan di atas perlu terlebih dahulu menghitung nilai 

penjualan dari peternak plasma. Dimana penghasilan 

peternak plasma adalah dari menjual hasil budidayanya 

kepada Terlapor karena ketentuan dalam perjanjian kerja 

sama budi daya ayam pada pokoknya menyatakan 

demikian.  -----------------------------------------------------------  

7.4.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan kemitraan inti 

plasma dengan modernisasi kandang adalah sebagai 

berikut:  -------------------------------------------------------------  

7.4.4.1 Bahwa kapasitas kandang dengan program 

modernisasi kandang adalah 40.000 (empat puluh 

ribu) ekor ayam.  ---------------------------------------  

7.4.4.2 Bahwa peternak plasma memanen dan menjual 

ayam setelah 37 – 40 hari dalam 1 (satu) siklus, 

dimana dalam 1 (satu) tahun terdapat 6 (enam) 

siklus.  ---------------------------------------------------  

7.4.4.3 Bahwa Terlapor sebagai Inti membeli dengan 

harga jual yang ditentukan oleh Terlapor sebesar 

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) – 

Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah) per 

kilogram, dengan berat ayam hasil budi daya 

dipanen rata-rata 2 kg (dua kilogram).  ------------  

7.4.4.4 Bahwa harga jual ayam dari peternak plasma 

bersifat fluktuatif dan dievaluasi setiap 6 (enam) 

bulan dan besaran harga ditentukan oleh 

sepenuhnya Terlapor.  --------------------------------  
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7.4.6 Bahwa berdasarkan fakta persidangan rumus perhitungan 

nilai penjualan per siklus adalah sebagai berikut:  ----------  

(jumlah kapasitas kandang – persentase rata rata kematian 

ayam) x berat rata-rata ayam x harga jual per kilogram = Nilai 

penjualan per siklus.  ---------------------------------------------------------  

7.4.7 Bahwa dengan memasukkan data-data tersebut di atas 

dalam rumusan maka range nilai penjualan terendah 

menjadi sebagai berikut:  -----------------------------------------  

(40.000 – 2.000) x 1,8kg x Rp20.000 = Rp1.368.000.000,00 

Keterangan:  

Kapasitas Kandang : 40.000 ekor 

Rata-rata kematian ayam 5% : 2.000 ekor 

Berat rata-rata ayam : 1.8 kg 

Harga ayam per kilogram : Rp20.000/kg 

 

7.4.8 Bahwa kemudian untuk range penjualan tertinggi adalah 

sebagai berikut:  ---------------------------------------------------  

(40.000 x 2kg x Rp21.000) = Rp1.680.000.000,00  

Keterangan: 

Kapasitas Kandang : 40.000 ekor 

Rata-rata kematian ayam 0% : Tidak ada kematian 

Berat rata-rata ayam : 2 kg 

Harga ayam per kilogram : Rp21.000/kg 

 

7.4.9 Bahwa rumusan untuk menghitung hasil penjualan dalam 

setahun adalah dengan mengkalikan nilai penjualan 1 

(satu) siklus dengan 6 (siklus) karena dalam setahun 

terdapat 6 (enam) siklus, sehingga perhitunganya range 

jumlah penjualan terendah adalah Rp1.368.000.000,00 x 6 

siklus sehingga total adalah Rp8.208.000.000,00 (delapan 

miliar dua ratus delapan juta rupiah) sedangkan range 

jumlah penjualan tertinggi adalah Rp1.680.000.000,00 x 6 

siklus sehingga total Rp10.080.000.000,00. (sepuluh miliar 

delapan puluh juta rupiah).  -------------------------------------  

7.4.10 Bahwa dengan demikian hasil penjualan plasma dari 

Terlapor antara Rp8.208.000.000,00 (delapan miliar dua 
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ratus delapan juta rupiah) per tahun sampai dengan 

Rp.10.080.000.000,00 (sepuluh miliar delapan puluh juta 

rupiah) per tahun.  ------------------------------------------------  

7.4.11 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H.M. Wiyogo pada 

pokoknya menyatakan hasil penjualan 1 (satu) siklus 

adalah Rp1.970.879.660,00 (satu miliar sembilan ratus 

tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu 

enam ratus enam puluh rupiah), apabila nilai hasil 

penjualan tersebut dikalikan 6 (enam) siklus dalam 1 

tahun, maka hasil penjualan per tahunnya 

Rp11.825.277.960,00 (sebelas miliar delapan ratus dua 

puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan 

ratus enam puluh rupiah) (vide bukti B4).  -------------------  

7.4.12 Bahwa berdasarkan uraian angka 7.4.6 – 7.4.11 di atas, 

Majelis Komisi berpendapat hasil penjualan plasma dalam 

1 (satu) tahun memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 35 ayat (5) PP Nomor 7 Tahun 2021.  

7.4.13 Bahwa dengan demikian Unsur Usaha Mikro, Kecil, 

dan/atau Menengah sebagai Mitra Usahanya terpenuhi. --  

7.5 Unsur Memiliki dan/atau Menguasai; ----------------------------------  

7.5.1 Bahwa yang dimaksud dengan memiliki dan/atau 

menguasai adalah berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 20 

Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 

2020 pada Pasal 87 angka 8 dan Penjelasan Pasal 35 

sebagaimana diuraikan pada angka 3.6 bagian Tentang 

Hukum; -------------------------------------------------------------  

7.5.2 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5 dan butir 6, Majelis 

Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya peralihan 

kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan 

dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki usaha mikro, 

kecil, dan/atau menengah oleh usaha besar sebagai mitra 

usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. -------  

7.5.3 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5 dan butir 6, Majelis 

Komisi menilai terdapat dugaan adanya peralihan 

penguasaan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan 

dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki usaha mikro, 
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kecil, dan/atau menengah oleh usaha besar sebagai mitra 

usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. -------  

7.5.4 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5, sampai dengan 

berakhirnya jangka waktu pelaksanaan perintah 

perbaikan, Terlapor tidak mematuhi peringatan tertulis 

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 

yang ditetapkan Komisi dan tetap tidak melakukan 

perbaikan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini 

menguatkan adanya dugaan penguasaan secara yuridis 

atas plasma dan aset atau kekayaan yang dimiliki plasma 

selaku usaha kecil oleh Terlapor selaku usaha besar 

sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan 

kemitraan. ----------------------------------------------------------  

7.5.5 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6, fakta persidangan 

menunjukkan Terlapor tidak melaksanakan secara konkrit 

perintah-perintah perbaikan yang tercantum dalam 

Peringatan Tertulis I, Peringatan Tertulis II, Peringatan 

Tertulis III dan Penambahan Jangka Waktu Peringatan 

Tertulis III. Pelaksanaan perintah perbaikan yang dinilai 

oleh Tim Pemantau telah dilaksanakan oleh Terlapor adalah 

klausul-klausul perbaikan yang tercantum dalam draft 

adendum perjanjian kemitraan, namun tidak dalam 

perjanjian kerja sama kemitraan yang telah diperbarui 

berupa amandemen kerja sama usaha budi daya ayam 

antara Terlapor dan plasma yang telah ditandatangani para 

pihak. ----------------------------------------------------------------  

7.5.6 Bahwa berdasarkan alat bukti dokumen dan keterangan 

Terlapor sebagaimana diuraikan pada Butir 6, 

ketidakseriusan Terlapor dalam melaksanakan perintah-

perintah perbaikan dalam perjanjian kemitraan 

menunjukkan adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh 

Terlapor dalam proses penanganan perkara a quo. ----------   

7.5.7 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 6, Majelis Komisi 

menyimpulkan Terlapor telah melakukan peralihan 

penguasaan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan 

dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki oleh peternak 
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plasma selaku usaha kecil oleh Terlapor selaku usaha besar 

sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan 

kemitraan. ----------------------------------------------------------  

7.5.8 Bahwa dengan demikian Unsur Memiliki/Menguasai 

terpenuhi; ----------------------------------------------------------  

7.6 Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan.  ----------------------------  

7.6.1 Bahwa berdasarkan Pasal 26 huruf a UU Nomor 20 Tahun 

2008 hubungan kemitraan salah satunya dilaksanakan 

dengan pola inti plasma.  -----------------------------------------  

7.6.2 Bahwa Terlapor telah mengikatkan diri dengan plasma 

dalam suatu perjanjian kerja sama budidaya ayam.  --------  

7.6.3 Bahwa pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh 

Terlapor berdasarkan perjanjian kerja sama budi daya ayam 

juga mengatur terkait program pembangunan dan 

modernisasi kandang.  --------------------------------------------  

7.6.4 Bahwa Terlapor membuat kesepakatan dengan peternak 

sebagai plasma untuk melakukan kerja sama usaha budi 

daya ayam sebagaimana tertuang diantaranya dalam: 

7.6.4.1 Amandemen Perjanjian Kerja Sama Nomor 

014/IDM1/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017 

(Perjanjian 2017) (vide bukti T9).  -------------------  

7.6.4.2 Perjanjian Kerja Sama Usaha Budidaya Ayam 

Nomor 01/STS 1/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 

(Perjanjian 2018) (vide bukti T4).  -------------------  

7.6.5 Bahwa Terlapor memiliki sebanyak 117 (seratus tujuh 

belas) plasma dengan perjanjian kerja sama usaha budi 

daya ayam dengan pembangunan dan modernisasi kandang 

sebagaimana yang disampaikan kepada KPPU (vide bukti 

T47).  -----------------------------------------------------------------  

7.6.6 Bahwa dengan adanya perjanjian kesepakatan kerja sama 

antara Terlapor selaku inti dan plasma tersebut di atas, 

maka Unsur Pelaksanaan Hubungan Kemitraan terpenuhi.  

8. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum Memutus.  -------------  

8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2008 

mengatur ketentuan sebagai berikut:  ----------------------------------  
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(1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) 

dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha 

dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh 

miliar) oleh instansi yang berwenang.  ------------------------------------  

8.2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 

5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko mengatur ketentuan sebagai berikut:  --------------  

22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaran OSS (Online Single 

Submission) yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah 

lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.  ----------  

8.3 Bahwa yang dimaksud instansi berwenang yang 

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi 

penanaman modal adalah Kementerian Investasi/Badan 

Koordinasi Penanaman Modal.  ------------------------------------------  

8.4 Bahwa berdasarkan Pasal 121 ayat (3) PP Nomor 7 Tahun 2021 

mengatur ketentuan sebagai berikut:  ----------------------------------   

(3) Pelaku usaha yang tidak mematuhi peringatan tertulis 

sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 

yang ditetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan tetap 

tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), proses dilanjutkan kepada acara pemeriksaan lanjutan.  --  

8.5 Bahwa berdasarkan Pasal 122 PP Nomor 7 Tahun 2021 mengatur 

ketentuan sebagai berikut:  -----------------------------------------------  

(1) Berdasarkan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 121 ayat (3), Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

dapat mengeluarkan putusan berupa pengenaan sanksi 

administratif kepada usaha besar atau usaha menengah yang 

melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

120.  --------------------------------------------------------------------------------------  

(2) Dalam hal putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan 

pencabutan izin usaha, pejabat pemberi izin wajib mencabut 

izin usaha pelaku usaha yang bersangkutan dalam waktu 
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paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan 

memperoleh kekuatan hukum tetap.  --------------------------------------  

8.6 Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (4) Peraturan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Pengawasan dan Penanganan Perkara Kemitraan (Peraturan KPPU 

Nomor 4 Tahun 2019) mengatur ketentuan sebagai berikut:  ------  

(4) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 

final.  -------------------------------------------------------------------------------------  

8.7 Bahwa berdasarkan Pasal 67 Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 

mengatur ketentuan sebagai berikut:  ----------------------------------  

(1) Panitera menyampaikan petikan dan Salinan Putusan Komisi 

kepada Terlapor paling lambat 14 (empat belas) hari setelah 

Majelis Komisi membacakan Putusan Komisi.  ------------------------  

(2) Dalam hal Terlapor menolak menerima petikan dan Salinan 

Putusan Komisi, Panitera mencatatnya dalam berita acara.  ---  

(3) Dalam hal Terlapor menolak menerima petikan dan Salinan 

Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Salinan 

Putusan Komisi akan diumumkan kepada publik melalui laman 

Komisi.  ---------------------------------------------------------------------------------  

8.8 Bahwa berdasarkan Pasal 68 Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2019 

mengatur ketentuan sebagai berikut:  ----------------------------------  

Terlapor wajib melaksanakan Putusan Komisi dalam jangka waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Petikan dan 

Salinan Putusan Komisi atau setelah Salinan Putusan Komisi 

diumumkan kepada publik melalui laman Komisi.  -------------------------  

9. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi  ------------------------------------------  

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Ketua KPPU untuk:  -  

a. menindaklanjuti putusan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  -----------------------------------------------------  

b. menugaskan unit kerja yang menangani eksekusi untuk melakukan 

monitoring terhadap pelaksanaan amar putusan terkait perbaikan 

perjanjian kerja sama kemitraan dan melaporkan hasil monitoring 

kepada Rapat Komisi paling lama 14 (empat belas) hari setelah 

berakhirnya pelaksanaan monitoring.  ------------------------------------  
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c. menyampaikan kesimpulan hasil monitoring pelaksanaan Putusan 

KPPU yang telah disetujui oleh Rapat Komisi kepada Menteri 

Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.  ---------------  

10. Tentang Diktum Putusan dan Penutup --------------------------------------  

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan 

kesimpulan di atas, Majelis Komisi: --------------------------------------------  

MEMUTUSKAN  

1. Menyatakan Terlapor terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008.  ----------------------------------------------  

2. Memerintahkan Terlapor untuk menghapus bentuk menguasai 

secara yuridis dalam perjanjian kerja sama kemitraan antara 

Terlapor dengan Plasma yang terbukti melanggar Pasal 35 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dengan melakukan perbaikan 

dalam hal antara lain:  -----------------------------------------------------------------  

a. Memisahkan 2 (dua) ketentuan perjanjian, yaitu perjanjian 

pembiayaan/hutang dana modernisasi kandang dan perjanjian 

kerja sama kemitraan, serta kewajiban Terlapor memberikan 

bukti pemisahan perjanjian berupa APHT dan sertifikat hak 

tanggungan untuk seluruh plasma;  ---------------------------------------  

b. Menghapus seluruh substansi perjanjian pembiayaan/hutang 

dana modernisasi kandang di dalam perjanjian kerja sama 

kemitraan.  --------------------------------------------------------------------------  

c. Menambahkan klausul terkait penggantian (retur) sarana 

produksi peternakan dari yang semula setelah berita acara serah 

terima ditandatangani menjadi 1 x 24 jam setelah Plasma 

menerima barang.  ----------------------------------------------------------------  

d. Menambahkan pengaturan jangka waktu dan pelunasan hutang 

sebelum jatuh tempo dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana 

modernisasi kandang.  ----------------------------------------------------------  

e. Menambahkan pengaturan hak plasma untuk menentukan 

kelangsungan usaha peternakannya setelah lunasnya hutang di 

dalam perjanjian pembiayaan/hutang dana modernisasi 

kandang.  -----------------------------------------------------------------------------  

3. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan amar putusan angka 

2 dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah Terlapor menerima 

Petikan dan Salinan Putusan.  ------------------------------------------------------  
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4. Memerintahkan kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal selaku pejabat pemberi izin usaha untuk 

melakukan pencabutan izin usaha Terlapor, dalam hal Terlapor tidak 

melaksanakan amar putusan angka 2.  ------------------------------------------  

5. Memerintahkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal selaku pejabat pemberi izin usaha untuk 

melaksanakan Putusan ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 

setelah menerima kesimpulan hasil monitoring pelaksanaan Putusan 

yang menyatakan Terlapor tidak melaksanakan amar putusan angka 

2.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Menghukum Terlapor untuk membayar denda sebesar 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus disetor ke 

kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang 

persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda 

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);  ------------------------------------  

7. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan pembayaran denda 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini memiliki 

kekuatan hukum tetap (inkracht).  -----------------------------------------------  

8. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan 

salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha.  ----------------------------------------------------------------------  

 

Demikian diputuskan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari Kamis, 

28 Juli 2022 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka 

untuk umum pada hari Jum’at, 29 Juli 2022 oleh Majelis Komisi yang terdiri 

dari Dinni Melanie, S.H., M.E., sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Guntur 

Syahputra Saragih, M.S.M., dan Harry Agustanto, S.H., M.H., masing-masing 

sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Dewi Meryati, S.Kom., 

M.H., dan Nurul Fadhilah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Panitera.  

 
Ketua Majelis Komisi, 

 
 

ttd  
 

Dinni Melanie, S.H., M.E. 
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SALINAN 

 
Anggota Majelis Komisi, 

 
  

ttd 

 
Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. 

 

 
Anggota Majelis Komisi, 

 
 

ttd 

 
Harry Agustanto, S.H., M.H. 

   

 
Panitera, 

 
 
 

ttd 
  

Dewi Meryati, S.Kom., M.H. 

ttd 
 

Nurul Fadhilah, S.H., M.H. 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya,  

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  

                                              Kepala Panitera, 
 
 

 
 

 
                                              Akhmad Muhari 
 

 


