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PERJANJTAN KERJA SAMA (STSTEM BAG| HAS|L)

Pada hari ini ...................... tangga1.................. bulan ......... . tahun
Pukul ................. wib t.................. ..................)waktu lndonesia Bagian Barat.

Berhadapan dengan Saya, MFLES DANIEL, Sarjana Hukum, Notaris di Pandeglang, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang nama-namanyaakan disebut pada bagian akhir akta ini.

1. TUAN ......... Lahir di pada tanggal

Bulan ........ tahun ......... pekerjaan ......... ... bertempat
tinggal di ...............
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor........ ....... Warga Negara
lndonesia (WNl)

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. TUAN ANWAR SOFJAN MURDANA, Lahir di Subang, pada tanggal 26 (dua puluh enam) bulan
Maret tahun Seribu sembilan ratus enam puluh satu (26-03-1961) Direktur Utama dari
Perseroan yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pahlawan
Komarudin No. 145, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 010, Kelurahan Cakung Timur,
Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 09.5403.26036L.104 Warga Negara lndonesia.---

Menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini bertindak dalam
jabatannya, sebagaimana tersebut diatas dengan demikian sah bertindak dari dan karena itu
untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. BUMI ARTHA NUSANTARA, berkedudukan di
Jakarta, yang anggaran dasarnya tertanggal sebelas bulan januari tahun dua ribu dua (11-01-

2002) Nomor',2,yang dibuat di hadapan Nathania Mulyawati Nugroho, Sarjana Hukum, Notaris
di Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik
lndonesia Nomor : C-L72!5 HT.01.01.TH.2002 tanggal enam bulan September tahun dua ribu

- Untukselanjutnya disebut "Perseroan";------*--
- Sedang untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah mendapat kuasa dari

Komisaris Perseroan yaitu Tuan AGUS SUMARNO, sebagaimana ternyata dalam Akta Kuasa

tertanggal lima belas bulan januari tahun dua ribu dua belas (15-01-2012) dihadapan NY. Sffl
YULIA IRFANY SYARIFUDDIN, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten

Bekasi, yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan foto copynya dilekatkan dalam

minuta akta ini.---
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.----

Para Pihak tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini :----
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Bahwa para pihak telah sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama ini dengan

dan secara jujur, tidak satupun ketentuan dalam perjanjian ini dipergunakan oleh
pihakuntuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian

lainnya setelah mempertimbangkan dan memperhatikan hal tersebut diatas, maka

sepakat untukmengikatkan diri satu sama lain, yang dituangkan dalam perjanjian

itikad baik
salah satu
dari pihak
para pihak

ini dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :------'-*-----
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Pasal 1.

RUANG LINGKUP

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor : ............'.... ..'.'......;

Sedangkan PIHAK KEDUA adalah

bertindak untuk dan atas nama

Raya Labuan Km.3 No. 18-A,

Pengelola Usaha Perkebunan Tanaman : Sengon (Albazia) / Jabon;

Perseroan PT. BUMI ARTHA NUSANTARA; berkedudukan di Jalan

Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandgelang,
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Provinsi Banten

Pasal 2.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA PEMBAGIAN SISTEM BAGI HASIL

Bahwa para pihak telah sepakat dan mufakat untuk mengadakan suatu perjanjian kerja sama dalam

hal usaha perkebunan tanaman sengon/albaziah atau jabon'----

Bahwa perjanjian kerja sama ini dibuat oleh para pihak atas dasar kekeluargaan dengan menjunjung

tinggi prinsip saling menghargai, membantu dan saling menguntungkan.--------

Bahwa PIHAK PERTAMA telah sepakat dan mufakat bahwa sistem bagi hasil antara PIHAK PERTAMA

dengan PIHAK KEDUA ditetapkan sebesar : 80% - 2Ayo, yaitu sebagai berikut :

1) Hak milik PIHAK PERTAMA adalah sebesar : 80% X seluruh hasil penjualan,

2) Hak milik PIHAK KEDUA adalah sebesar : 2A% X seluruh hasil penjualan.

Pasal 3.

BENTUK KERJA SAMA

Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK PERTAMA memberi ijin kepada

PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penanaman pohon sengon/albaziah atau jabon di tanah

kavling perkebunan milik PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut diatas.-----
Bahwa PIHAK KEDUA akan melakukan penanaman bibit tanaman sengon/albaziah atau

jabon selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penanda-tanganan akta perjanjian ini.----
Bahwa jumlah bibit sengon/albaziah yang akan ditanam oleh PIHAK KEDUA sebanyak 4.000

pohon, dimana 3.000 pohon merupakan hak mutlak PIHAK PERTAMA sedangkan 1.000

pohon merupakan cadangan untuk menjaga adanya pohon-pohon yang mati atau rusak;

sedangkan untuk jumlah bibit jabon yang akan ditanam oleh PIHAK KEDUA sebanyak 2.000

pohon, dimana 1.500 pohon merupakan hak mutlak PIHAK PERTAMA sedangkan sisanya 500

pohon merupakan cadangan untuk menjaga adanya pohon-pohon yang matiatau rusak.------

Bahwa seluruh biaya penanaman, pemupukan, pemeliharaan/perawatan dan pengamanan

atas tanaman sengon/albaziah atau jabon ter:sebut sejak masa tanam hingga masa panen

yang diperkirakan 3 tahun hingga 5 tahun untuk pohon sengon/albaziah dan 4 tahun hingga

6 tahun untuk pohon jabon dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dan sudah termasuk dalam

paket pembelian tanah kebun yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK

KEDUA.*--.
Bahwa PIHAK KEDUA akan memberikan laporan secara tertulis berikut foto-foto
perkembangan pertumbuhan pohon sengon/albaziah atau jabon kepada PIHAK PERTA setiap

tahunnya secara benar dan jujur.--
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Bahwa PIHAK KEDUA akan meminta ijin penjualan dan penebangan atas pohon sengon /
albaziah atau jabon, setelah pohon-pohon sengon/albaziah atau jabon tersebut siap panen.-
Bahwa PIHAK KEDUA bertanggung-jawab atas pemasaran/penjual kayu sengon/albaziah
atau jabon milik PIHAK PERTAMA kepada Pabrik-Pabrik Kertas, Pabrik Triplek/Pollywood dan

lain-lainnya
8) Bahwa PIHAK KEDUA akan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA tentang hasil penjualan

kayu sengon/albaziah atau jabon tersebut kepada PIHAK PERTAMA dengan benar dan jujur,
jabon kepada PIHAK PERTAMA.-

9) Bahwa PIHAK KEDUA tidak diperkenankan dengan alasan apapun untuk menyerahkan atau

mengalihkan hak mengelola atau menggarap kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan tertulis
dari PIHAK PERTAMA, begitupun sebaliknya PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan dengan

alasan apapun untuk mengalihkan hak mengelola atau menggarap kepada PIHAK l-AlN tanpa
persetujuan PIHAK KEDUA.------

Pasal 4.
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini dilangsungkan sejak ditanda-tanganinya akta perjanjian ini sampai dengan berakhirnya
masa panen tanaman sengon/albaziah tersebut atau dengan kesepakatan masing-masing pihak

mengakhiri perjanjian ini.----*---

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian ini meninggal dunia sebelum berakhirnya perjanjian ini,

maka pihak yang meninggal dunia tersebut akan digantikan oleh ahli warisnya yang sah.---------------

Pasal 5.

PEMBAGIAN HASIL PENJUALAN & KEUNTUNGAN

POHON SENGON/AIBAZIAH:

1) Hasil penjualan tanaman sengon usia 5 tahun dengan mengacu kepada harga pasaran saat

ini adalah Rp. 400.000,-/pohon; dan yang ditanam adalah 3.000 pohon

Jadi hasil penjualan sebesar : 3.000 X Rp.400.000,- = Rp. 1.200.000.000,--

5)

7)

2l PIHAK PERTAMA akan menerima sebesar 80%X Rp.1.200.000.000,- =

Dan PIHAK KEDUA akan menerima sebesar 20%X Rp. 1.200.000.000 =

Rp.

Rp.

960.000.000,-
240.000.000,-

JUMLAH = Rp. 1.200.000.000,;

POHAN-JAEAN-

1) Hasil penjualan tanaman jabon usia 5 s/d. 6 tahun dengan mengacu kepada hargapasaran

saat ini adalah Rp. 1.000.000,-/pohon, dan yang ditanam adalah 1.500 pohon

Jadi hasil penjualan sebesar : 1.500.000 X RP.1,000.000,- = Rp. 1.500.000.000,--

2l PIHAK PERTAMA akan menerima sebesar 8O%X Rp. 1.500.000.000,- = Rp. 1.200.000.000,-

3) PIHAK KEDUA akan menerima sebesar : 2O% X Rp. 1.500.000.000,- = Rp. 300.000.000,-

= Rp. 1.500.000.000,-JUMLAH
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Pasal 6.

SANKSI ATAU DENDA

PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp.400.000,-/pohon apabila pada saat
panen terdapat kayu sengon/albaziah yang mati atau berkurang dari jumlah pohon

minimum 3.000 pohon; sedangkan untuk kayu jabon berkurang dari 1.500 pohon jabon,

dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000,- / pohon, atau menurut harga pasar pada

saat penjualannya.----

Pasal 7.

ESRCLMAIEURE

Yang dimaksud dengan FORCE MAJEURE adalah kejadian-kejadian yang diakibatkan oleh
gempa bumi, angin ribut, petir, banjir, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, huru-
hara, perang, pemberontakan dan sebab-sebab lain diluar kekuasaan keduabelah pihak,

maka semua kerugian-kerugian dan biaya yang diderita sebagai akibat Force Majeure
tersebut menjadi beban dan tanggung jawab keduabelah pihak.----

Pasal 8

PE NYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian ini diadakan dengan itikad baikdari para pihak, oleh karenannya setiap perbedaan
pendapat dan/atau perselisihan yang timbul, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya
berdasarkan azas musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat
tersebut tidak memuaskan para pihak, maka para pihak setuju dan sepakat untuk
menyelesaikan secara hukum dan memilih domisiliyang umum dan tetap di Kantor Panitera

Pengadilan Negeri Pandeglang di Pandeglang.:---------

Pasal 9
TAIN _ IAIN

Hal-hal yang belum atau cukup diatur dalam perjanjian ini dan dianggap perlu atau
diperlukan keberadaannya, akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan suatu

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau tidak dapat dipisahkan dari perjanjian

lnt.-------

Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai

tanda pengenal yang disampaikan terhadap saya, Notaris, dan bergtanggung jawab

sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak telah mengerti dan memahami isi

akta ini.---

DEMIKIAN AKTA INI
Dibuat dan diselenggarakan di Pandeglang, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal

akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi sebagi berikut :--------------

Tuan AKHRIYUS, Sarjana Hukum , lahir di Padang, pada tanggal dua puluh sembilan bulan

Nopember tahun seribu sembilan ratus enem puluh enam (26-11-1965), Warga Negara

lndonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Bangka no ll Blok G Nomor 47, Rukun

Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan,
pemega ng Ka rtu ta nda pendud u k Nomor:O9.5308.29 1165 .0377 .-----
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Tuan RTZAL bin MAHMUD, lahir di Pandeglang, pada tanggal tiga belas , bulan Mei, tahun

seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (13-05-1991), Warga Negara lndonesia,

bertempat tinggal di Kabupaten pandeglang, Rukun tetangga 01, Rukun Warga 02, desa

Cigondang, Kecamatan Labuan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

36.01.02. 13.05.91.0001

Keduanya Pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. Setelah saya , Notaris

membacakan aKa ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap,

para saksi dan saya, Notaris menanda-tangani akta ini.------*-
Dilangsungkan dengan, tanpa coretan, tambahan maupun gantian----
Akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna'-

Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.--

Notaris Pandeglang,

Ttd.

RAFLES DANIEL, SH. M.Kn.


