
KETENTUAN SUPPLIER BEBEK DAN AYAM KALEYO 

 

A. SPESIFIKASI BEBEK DAN AYAM 

1. Kaleyo menerima jenis bebek Afkir maupun bebek muda 

2. Lokasi pemotongan dalam pengawasan dinas peternakan & MUI (lampirkan surat keterangan) 

3. Bebek dan ayam dipotong dalam kondisi sehat dan tidak cacat fisik 

4. Bebek dan ayam sudah dipotong dengan tata cara yg benar sesuai yg disyaratkan oleh MUI  

(Pemotongan bersertifikasi halal MUI-lampirkan) 

5. Bebek yang kami terima berupa karkas.  Yaitu tanpa bulu, leher , kaki dan jeroan. Pada bagian 

leher disisakan 2 cm dari badan dan kaki disisakan 1 cm dari lutut 

6. Berat karkas (ditimbang tanpa bulu, kaki, leher dan jeroan) : afkir  9 ons – 1 kg up, bebek muda : 

6-8 ons (600-800 gr) 

7. Bebek dan Ayam Bebas bulu 99% (sangatbersih). Akan dilakukan proses Konfirmasi Sample 

untuk kesepakatan tingkat kebersihan bulu 

8. Tidak ada mengandung bulu di dalam kulit (bulu yang masihada di kulit) 

9. Kondisi fresh  dan kondisi tetap segar (tidak ada indikasi busuk /akan busuk / kurang fresh) 

10. Apabila akan mengirim dalam bentuk frozen, harus melalui beberapa uji  thawing, untuk 

memastikan bebek tidak ada indikasi kurang fresh. Bebek Kaleyo akan melakukan reject apabila 

setelah thawing ditemukan bebek kurang fresh 

11. Tulang punggung tidak dalam kondisi patah 

12. Kami berhak menolak bebek dan ayam yang terlalu kurus (minim daging) 

13. Kami berhak menolak bebek dan ayam yang terlalu pendek 

14. Kami berhak menolak bebek dan ayam yang teridentifikasi kurang fresh 

15. Ati dan ampela dihargai terpisah (dalam perjajanjian khusus) 

16. Usus dibuang 

 

B. ATURAN SELEKSI SUPPLIER 

Setiap formulir yang masuk akan kami catat dalam DAFTAR TUNGGU SUPPLIER sambil 

menunggu kebutuhan baru (penambahan kebutuhan bebek) / perubahan kontrak. 

• Supplier  lolos seleksi akan dipanggil untuk memasok ke Bebek Kaleyo. Wajib menyerahkan 

sampel terlebih dahulu, dan akan diberi kesempatan kirimsebanyak 20 kali (disebut : 

periode percobaan) 

• Apabila selama periode percobaan berhasil lolos (yaitu pengiriman konsisten, tepat waktu, 

kualitas bagus) maka dipertimbangkan untuk Kontrak Supply 

 

C. Harga 

Harga penerimaan untuk bebek afkir ataupun bebek muda adalah seragam (sama) untuk semua 

supplier. Harga cenderung tetap (stabil), namun tetap mengikuti dinamika di pasaran. Kami 

sangat welcome apabilaada info/usulanperubahanh arga menyesuaikan kondisi di lapangan. 

 

D. Waktu Pengiriman bebek 

Bebek dan ayam dikirim antara pukul 09.00-15.00 WIB. Kaleyo berhak menolak apabila 

pengiriman di luar jam itu. Hari Minggu tutup (tidak menerima pengiriman bebek). 

 

E. Aturan Pembayaran 

• Pembayaran dilakukan dengan system transfer, pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. 

(jadi pengiriman bebek di hari Senen dan Selasa akan ditransfer di hari Rabu, dan 

seterusnya) 

 

 

 

 

 

 



DATA CALON SUPPLIER 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama Lengkap   : 

Alamat & No. KTP  : 

 (Lampirkan foto copy KTP) 

 

Alamat Pemotongan  : 

 

No. HP/Telp Kantor  : 

 

1. Dengan ini menyatakan berminat menjadi supplier untuk jenis Bebek Afkir / Muda (coret salah 

satu) dengan kapasitas pengiriman sebanyak : ………… ekor per sekali kirim dan sanggup mengirim 

setiap :………… hari sekali. 

2. Kami siap mengirim mulai tanggal :     

 

 

PENGALAMAN / REFERENSI : 

A. Sudah berpengalaman menggeluti Supply Bebek selama ………. Tahun yaitu sejak Tahun ……….. 

B. Apakah memiliki peternakan sendiri ? (a) Tidak       (b) Ya, dengan jumlah yg diternak ………… ekor 

Alamat peternakan :……………………………….. …………………………………………………… (akan disurvey) 

 

C. Sudah pernah/masih mengirim Bebek ke rumah makan mana saja ? 

1. Mengirim ke : …………………………………………… Dari thn ……. s/d ……….. Jumlah : …………….. 

ekor/mg 

2. Mengirim ke : …………………………………………… Dari thn ……. s/d ……….. Jumlah : …………….. 

ekor/mg 

3. Mengirim ke : …………………………………………… Dari thn ……. s/d ……….. Jumlah : …………….. 

ekor/mg 

D. Keterangan lain : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E. Silahkan lampirkan dokumen pendukung lain yang melengkapi data anda. 

 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. Terimakasih. 

 

 

         Jakarta,……………………. 

 

 

         …………………………………. 

 

 

 

  



SPESIFIKASI BEBEK YANG DITERIMA : 

 

1. BEBEK MUDA  TANPA JEROAN, KAKI DAN KEPALA  

• 5-6 ONS  : RP. 

• 6-8 ONS  : RP.  

2. BEBEK MUDA DENGAN KAKI, KEPALA, TANPA JEROAN  

• 7 ONS   : RP.  

• 1,0 – 1,1   : Rp.  

• 1.3 KG UP  : RP.  

3. BEBEK AFKIR TANPA JEROAN, KAKI DAN KEPALA 

• 9 ONS UP  : RP.  

4. BEBEK AFKIR DENGAN KAKI, KEPALA, TANPA JEROAN 

• 1.1 KG UP  : RP.  

5. Bebek Peking (bobot dengan kaki kepala ) 

• 1.3-1,5  : Rp.  

• 1.8-1.9  : Rp.  

• 2.8 up  : Rp.  

INFORMASI LEBIH LANJUT, SILAKAN DKE : 

CONTACT PERSON : 

NETTY (081-80-8000-211) 


