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RINCIAN PROGRAM
Kebutuhan Modal
Rp. 250.000.000
Akad Kerjasama
Jual Beli Produk
Estimasi Imbal Hasil
Semester
7%
Periode Kontrak
6 bulan

JADWAL PENTING
Periode Pendanaan
29 Agustus ’20 s.d 10
September ‘20

LATAR BELAKANG
Industri pakan ternak di dalam
negeri
sangat
berperan
mendukung industri peternakan
dalam menyediakan ketersediaan
konsumsi daging dan produk
turunannya
bagi
masyarakat
sebagai tambahan sumber protein.
Pakan memiliki kontribusi 70% dari
total biaya produksi peternakan,
sehingga tetap menjadi suatu bisnis
yang cerah.
Dalam
proses
berjalannya
peternakan,
kebutuhan
akan
pakan terus meningkat.

Seiring peningkatan kebutuhan dari
mitra akan pakan ternak buatan Vila
Ternak, menciptakan ceruk pasar
baru dan butuhnya peningkatan
produksi pakan ternak.
Untuk Itu Project kali ini ditujukan untuk
Pengembangan Kapasitas Produksi
Pakan Ternak dalam Kawasan Vila
Ternak di daerah Cikerai, Cilegon
Banten yang akan digunakan untuk
memenuhi kebutuhan ternaknya
sendiri dan juga dijual sebagian
produksinya untuk kawasan ternak
lain yang tersebar di sekitar Banten.

Periode Proyek
11 September ’20 s.d 10
Maret ‘21
Pengembalian Pokok
14 hari setelah kontrak
berakhir

SIMULASI
Penyetoran Dana
Rp. 10.000.000
Bagi Hasil
6 Bulanan 7% =
Rp. 700.000

Detil Kebutuhan Pendanaan
Dana Investor digunakan Vila Ternak
untuk peningkatan kapasitas produksi
pakan ternak. Total kebutuhan untuk
proses peningkatan produksi pakan
tersebut sebesar Rp. 250 juta
(pembulatan).
Vila Ternak sebagai Pelaksana sudah
memiliki Kepastian Pasar, untuk
kebutuhan sendiri dan Mitra ternaknya.
Selain itu, pembelian dengan PO dari PT
Lembu Jantan Perkasa juga diperoleh
oleh Vila Ternak Indonesia dengan nilai
potensi hingga 500 juta rupiah.
Pelaksana sudah menjalankan Peternakan sejak dan secara mandiri memproduksi pakan ternak sendiri
menggunakan bahan baku lokal yang diambil melalui mitra lingkungannya sehingga meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekitar.
Seiring perjalanan dan kualitas dari pakan ternak buatannya, sekarang mulai banyak permintaan dari
peternak lain dikawasan banten untuk mensupply kebutuhan mereka.
Berdasarkan potensi market dan pengalaman yang telah ada, kami memiliki keyakinan dalam melakukan
peningkatan kapasitas produksi pakan ternak kami untuk mencukupi kebutuhan yang ada.

DOKUMENTASI USAHA:

01

02

Kondisi stock bahan
baku masuk

Proses pengolahan
bahan baku

03

04

Pakan ternak telah
jadi dan digunakan
dalam kawasan vila
ternak

Proses pengiriman
hasil produksi pakan
ke peternak lain

