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ANGGARAN DASAR 

PERHIMPUNAN EKONOMI PERTANIAN INDONESIA 
(PERHEPI) 

 
Mukadimah 

Didorong oleh hasrat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, serta hasrat untuk 
memajukan dan mengembangkan Ilmu Ekonomi Pertanian dan mengingat pula akan cita-cita yang 
tersirat dalam Konferensi Nasional Ekonomi Pertanian pertama di Cibogo-Bogor pada tanggal 6-12 
Pebruari 1964, maka pada seminar/konferensi khusus disepakati pembentukan Perhimpunan 
Ekonomi Pertanian Indonesia pada tanggal 14 Februari 1969 di Ciawi, sebagai organisasi profesi 
yang berfungsi sebagai wadah bagi kegiatan dan aktivitas dalam pengerahan tenaga-pikiran di 
bidang Ilmu Pengetahuan Ekonomi Pertanian secara maksimal, dalam rangka pembangunan 
bangsa dan negara. Perhimpunan ini akan memelihara hubungan seluas-luasnya baik di dalam 
maupun di luar negeri guna melaksanakan maksud dan tujuan. 
 

BAB I 
Nama, Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu 

 
Pasal 1 
Nama 

Organisasi ini dinamakan “PERHIMPUNAN EKONOMI PERTANIAN INDONESIA”, yang disingkat 
PERHEPI, ke dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “Indonesian Society of Agricutural 
Economics” atau disingkat ISAE. 
 

Pasal 2 
Tempat Kedudukan  

Pengurus Pusat PERHEPI berkedudukan di Kabupaten Bogor. 
 

Pasal 3 
Jangka Waktu 

PERHEPI didirikan di Cibogo-Kabupaten Bogor, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.  
 

BAB II 
Asas, Sifat, Tujuan dan Bentuk 

 
Pasal 4 
Asas 

PERHEPI berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas 
 

Pasal 5 
Tujuan 

PERHEPI sebagai wadah kerjasama para ahli maupun peminat ekonomi pertanian untuk 
mengembangkan dan mengamalkan ilmu ekonomi pertanian dan agribisnis dalam rangka 
menunjang pembangunan nasional secara profesional (berdasarkan keahlian), tidak berafiliasi 
dengan aliran politik dan golongan tertentu, bersifat independen dan nirlaba. 
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Pasal 6 
Bentuk 

PERHEPI adalah organisasi profesi yang berbentuk perkumpulan terdiri dari: 
a. Organisasi Tingkat Nasional, berkedudukan di Ibu Kota Negara 
b. Organisasi Tingkat Komisariat Daerah (Komda), berkedudukan di Kota dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
 

BAB III 
Fungsi, Tugas dan Wewenang, serta Kegiatan Usaha 

 
Pasal 7 
Fungsi  

PERHEPI merupakan organisasi profesi yang merupakan wadah untuk berhimpunnya seseorang 
yang memiliki latar belakang keilmuan dan minat dalam ekonomi pertanian dan agribisnis 
Indonesia, untuk secara bersama-sama meningkatkan peran dan kontribusinya pada 
pengembangan ilmu ekonomi pertanian dan agribisnis serta aplikasinya pada pembangunan 
bangsa dan negara melalui partisipasi aktif dengan melakukan analisis, penelitian, dan pengkajian 
untuk memberikan rekomendasi dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi pertanian dan 
agribisnis nasional yang berdaya saing, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan 
kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, peternak, pekebun, dan nelayan Indonesia. 
 

Pasal 8 
Tugas dan Wewenang 

 
 Adapun tugas dan wewenang dari PERHEPI adalah: 
1. Meningkatkan peran dan tanggung jawab profesional anggota pada pengembangan ilmu dan 

aplikasi ekonomi pertanian dan agribisnis. 
2. Meningkatkan peran serta dan penerapan keilmuan ekonomi pertanian dan agribisnis dalam 

proses mendukung pembangunan daerah dan bangsa. 
3. Mengembangkan keilmuan ekonomi pertanian dan agribisnis untuk kemajuan dan peningkatan 

daya saing bangsa. 
4. Meningkatkan kompetensi keilmuan dan daya tarik keahlian analisis ekonomi pertanian dan 

agribisnis, terutama para generasi muda. 
5. Melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan daya analisis keilmuan ekonomi 

pertanian dan agribisnis serta penerapannya dalam pembangunan nasional 
6. Melakukan advokasi dan pendampingan kepada khususnya petani, peternak, pekebun, dan 

nelayan Indonesia dalam penerapan rekomendasi keilmuan ekonomi pertanian dan agribisnis.  
7. Melakukan bimbingan kepada generasi muda dalam kemampuan analisis dan penasehatan 

kompetensi keilmuan ekonomi pertanian dan agribisnis, terutama dalam hal publikasi ilmiah 
nasional dan internasional. 

 
Pasal 9 

Kegiatan Usaha 
1. Mempererat kerjasama antara anggota dan antara organisasi dengan lembaga dan organisasi 

lain yang mempunyai sifat dan tujuan yang sama, baik lembaga pemerintah ataupun swasta. 
2. Mengkoordinasikan penelitian ekonomi pertanian dan agribisnis dengan topik tertentu serta 

mengadakan inventarisasi dan koordinasi penerapan hasil penelitian dalam bidang ekonomi 
pertanian dan agribisnis. 

3. Mengembangkan kegiatan keilmuan ekonomi pertanian dan agribisnis melalui 
penerbitan/publikasi ilmiah dalam bidang ekonomi pertanian dan agribisnis. 
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4. Memfasilitasi anggota dalam upaya meningkatkan kapasitas analisis dan kemampuan dalam 
menyusun publikasi ilmiah di jurnal nasional dan internasional.  

5. Membangun pemikiran cerdas yang disampaikan dalam bentuk pendapat atau opini kepada 
pemerintah dan masyarakat tentang isu pembangunan pertanian, yang disampaikan melalui 
kongres, konferensi, seminar, rapat atau diskusi yang bersifat ilmiah baik pada taraf nasional, 
daerah, maupun kelompok-kelompok yang lebih kecil.  
 

 
BAB IV 

Keanggotaan 
 

Pasal 10 
Keanggotaan PERHEPI adalah perorangan yang terdiri dari : 
1. Anggota biasa; dan 
2. Anggota kehormatan. 
 
 

BAB V 
Kongres dan Rapat Anggota 

 
Pasal 11 
Kongres 

Kongres adalah lembaga tertinggi yang berwenang untuk menetapkan: 
1. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan perubahannya; 
2. Program kerja Nasional; dan 
3. Ketua Umum  

 
Pasal 12 

Rapat Anggota Komisariat 
Rapat Anggota Komisariat adalah lembaga tertinggi organisasi tingkat Komisariat yang berwenang 
menetapkan: 
1. Program Kerja Komisariat; dan 
2. Ketua Komisariat Daerah. 
 

BAB VI 
ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI 

 
Pasal 13 

PERHEPI memiliki kelengkapan organisasi sebagai berikut:  
1. Kongres 
2. Kongres Luar Biasa 
3. Rapat Anggota Komisariat 
4. Dewan Penasehat Pusat 
5. Pengurus Pusat 
6. Dewan Penasehat Komisariat Daerah 
7. Komisariat Daerah 
8. Bendera 
9. Cap/Stempel  
 

Pasal 14 
Dewan Penasehat Pusat 

1. Dewan Penasehat Pusat PERHEPI memiliki tugas mengawasi pelaksanaan, kemajuan dan 
pengembangan PERHEPI sebagai organisasi profesi. 
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2. Dewan Penasehat Pusat juga berfungsi sebagai penasehat, yang berperan untuk memberikan 
masukan, saran dan pertimbangan bagi ketua umum dan pengurus pusat.  

3. Dewan Penasehat Pusat PERHEPI terdiri dari tokoh-tokoh dan sesepuh ekonom pertanian 
dan agribisnis yang memiliki kepakaran dan teladan yang baik, serta memiliki kepedulian 
terhadap organisasi profesi ekonomi pertanian dan agribisnis. 

4. Dewan Penasehat Pusat diangkat oleh Ketua Umum PERHEPI atas pertimbangan usulan 
kongres PERHEPI dan usulan dari rapat anggota komisariat daerah. 

5. Dewan Penasehat Pusat sekurang-kurangnya beranggotakan 5 (lima) orang yang dipimpin 
oleh seorang ketua dan ditetapkan oleh Ketua Umum PERHEPI. 

6. Masa Bhakti anggota Penasehat Pusat adalah bersamaan dengan jangka waktu masa bhakti 
pengurus pusat PERHEPI. 
 
 

Pasal 15 
Pengurus Pusat 

1. Ketua umum terpilih dengan wewenang yang dimilikinya berkewajiban membentuk formatur 
untuk  menyusun dan menentukan struktur organisasi selama periode kepemimpinan ketua 
umum. 

2. Ketua Umum membentuk pengurus pusat dan dewan penasehat dalam waktu selambat-
lambatnya 30 hari kalender dari berakhirnya kongres. 

3. Pengurus pusat dalam waktu selambat-lambatnya 60 hari kalender setelah terbentuk, harus 
menyusun dan mensahkan program kerja dan tata kerja yang berisi: 
a. Uraian dan tanggung jawab setiap anggota pengurus pusat 
b. Mekanisme organisasi  dan rencana kerja setiap bidang. 

 
 

Pasal 16 
Dewan Penasehat Komisariat 

1. Dewan Penasehat Komisariat PERHEPI memiliki tugas mengawasi pelaksanaan, kemajuan 
dan pengembangan Komisariat Daerah PERHEPI. 

2. Dewan Penasehat Komisariat PERHEPI juga berfungsi sebagai penasehat, yang berperan 
untuk memberikan masukan, saran dan pertimbangan bagi ketua dan pengurus komisariat.  

3. Dewan Penasehat Komisariat PERHEPI terdiri dari tokoh-tokoh dan sesepuh ekonom 
pertanian dan agribisnis yang memiliki kepakaran dan teladan yang baik di daerah, serta 
memiliki kepedulian terhadap organisasi profesi ekonomi pertanian dan agribisnis. 

4. Dewan Penasehat Komisariat diangkat oleh ketua komisariat terpilih PERHEPI atas 
pertimbangan usulan rapat anggota komisariat PERHEPI dan atau usulan pengurus pusat. 

5. Dewan Penasehat Komisariat Daerah sekurang-kurangnya beranggotakan 3 (tiga) orang yang 
dipimpin oleh seorang ketua, diusulkan oleh ketua Komisariat Daerah dan ditetapkan oleh 
ketua umum PERHEPI. 

6. Masa Bhakti anggota Dewan Penasehat Komisariat adalah bersamaan dengan jangka waktu 
masa bhakti pengurus komisariat daerah PERHEPI. 
 
 

Pasal 17 
Komisariat Daerah 

1. Komisariat Daerah atau disingkat “KOMDA” merupakan perangkat organisasi di tingkat 
daerah, adalah wadah tempat anggota dan peminat ekonomi pertanian dan agribisnis dalam 
pengembangan organisasi dan profesinya di daerah yang bersangkutan. 

2. Komda dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) anggota aktif yang berdomisili 
di satu daerah, serta disahkan pembentukannya oleh pengurus pusat. 

3. Nama Komda disesuaikan dengan nama daerah/Kabupaten-Kota domisili kepengurusan 
berada  dan tidak menggunakan nama propinsi. 

4. Pengurus Komda dipilih serta ditetapkan dalam rapat Anggota Komisariat yang bersangkutan, 
dan disahkan oleh Pengurus Pusat. 
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5. Ketua Komda terpilih dan pengurus yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat  dalam waktu 
selambat-lambatnya 30 hari kalender setelah terbentuk, harus menyusun dan mensahkan 
program kerja dan tata kerja yang berisi: 
a. Uraian dan tanggung jawab setiap anggota pengurus komda 
b. Mekanisme organisasi  dan rencana kerja setiap bidang. 

6. Komisariat daerah dapat dibubarkan oleh Pengurus Pusat atas persetujuan kongres apabila 
menunjukkan, hal-hal sebagaimana berikut: 
a. Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melaksanakan kegiatan di komisariatnya. 
b. Dalam 2 (dua) tahun berturut-turut tidak pernah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pengurus pusat tanpa alasan yang jelas. 
7. Apabila komisariat yang telah dibubarkan, ingin membentuk komisariat kembali, maka harus 

mengikuti persyaratan awal sebagai komisariat baru seperti tercantum dalam ayat 2 dan 
disetujui oleh Pengurus Pusat.  

 
BAB VII 

KEKAYAAN dan KEUANGAN ORGANISASI 
 

Pasal 18 
Keuangan 

Sumber keuangan PERHEPI diperoleh dari: 
1. Iuran awal keanggotaan 
2. Iuran anggota dan besaran iuran anggota akan diatur dalam ketentuan yang dituangkan dalam 

keputusan ketua umum dengan mempertimbangkan hasil masukan komisariat daerah dalam 
forum rapat kerja nasional atau kongres. 

3. Sumbangan yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan 
PERHEPI. 

4. Usaha dan pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan tujuan PERHEPI. 
 

Pasal 19 
Pengelolaan Asset (Harta Milik)  

1. Asset (harta milik) PERHEPI terdiri dari dana milik PERHEPI, dan harta lainnya yang diperoleh 
dengan cara sah, termasuk tetapi tidak terbatas pada sumbangan, iuran para anggota 
PERHEPI, hibah dan penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. 

2. Keputusan untuk memindahkan hak milik serta menggadaikan dan/atau menjaminkan baik 
harta bergerak ataupun tidak bergerak milik PERHEPI, harus diputuskan dalam kongres.  

 
BAB VIII 

Perubahan Anggaran Dasar, Perubahaan Anggaran Rumah Tangga,  
dan Pembubaran 

 
Pasal 20 

Perubahaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
1. Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) hanya dapat dilakukan 

dalam kongres atau kongres luar biasa atas usul yang diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 
(satu per tiga) dari jumlah komisariat daerah. 

2. Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) harus mendapat 
persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah komisariat yang tercatat 
sah dalam kongres yang memenuhi kuorum. 
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Pasal 21 
Pembubaran 

Pembubaran baru sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Komisariat yang 
hadir dalam suatu Kongres yang khusus (luar biasa)  diadakan untuk maksud itu dan dihadiri 
sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh Komisariat yang tercatat sah. 
 
 

BAB IX 
Penutup 

 
Pasal 22 

KETENTUAN UMUM 
1. Hal-hal yang tidak atau belum ditentukan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran 

Rumah Tangga. 
2. Bilamana diperlukan pengurus pusat dapat mengeluarkan peraturan pengurus pusat, dan 

peraturan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 
  
 
 
Ditetapkan di  : Bogor 
Pada Tanggal  : 29 Agustus 2014 
 

 
Kongres Nasional Ke-XV  Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia 

 
 

Pimpinan Sidang 
 
 

Ketua                                                        Wakil Ketua                                             Sekretaris  
 
 
 
 
 
Prof. Zulkifli Alamsyah             Dr. Azhar Bafadal                            Dr. Slamet Subari 
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ANGGARAN RUMAH TANGGA 
PERHIMPUNAN EKONOMI PERTANIAN INDONESIA 

(PERHEPI) 
 

BAB I 
Keanggotaan 

 
Pasal 1 

Anggota 
Permintaan menjadi anggota PERHEPI dinyatakan secara tertulis kepada pengurus yang 
bersangkutan. Yang diterima sebagai anggota PERHEPI adalah : 
1. Warga Negara Indonesia yang memiliki latar belakang keilmuan dan minat kepada ilmu-ilmu 

ekonomi pertanian dan agribisnis, serta menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga PERHEPI. 

2. Bukan Warga Negara Indonesia yang menyatakan berminat terhadap PERHEPI dan 
perkembangan ilmu ekonomi pertanian, dengan ketentuan tidak berhak duduk dalam 
kepengurusan organisasi. 

Pasal 2 
Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Anggota  

1. Permohonan menjadi anggota diajukan dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan 
aplikasi dan data keanggotaan PERHEPI. 

2. Permohonan menjadi anggota diajukan oleh calon anggota kepada pengurus Komda untuk 
diajukan secara kolektif ke pengurus pusat PERHEPI. 

3. Data calon anggota yang diusulkan oleh Komda akan diproses oleh sekretariat pengurus pusat 
untuk pengurusan Kartu Tanda Anggota (KTA) PERHEPI. 

4. Proses pembuatan KTA mulai dari pengusulan sampai ke pengiriman KTA akan dilaksanakan 
selama 30 hari kerja.  

 
Pasal 3 

Anggota Kehormatan 
1. Mereka bukan anggota PERHEPI, yang karena jasa-jasanya terhadap pengembangan ilmu 

ekonomi pertanian dan agribisnis di Indonesia dan pembangunan masyarakat tani, atas usul 
Pengurus Pusat dan atau Dewan Penasehat serta diusulkan dan diangkat oleh Kongres 
sebagai Anggota Kehormatan. 

2. Anggota Kehormatan mempunyai hak mengajukan pendapat dan saran-saran, tetapi tidak 
mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. 

 
Pasal 4 

Hak dan Kewajiban Anggota 
1. Tiap anggota mempunyai hak : 

a. Menyatakan pendapat baik secara lisan maupun secara tertulis dalam Kongres, 
Konferensi (bila dianggap perlu) dan rapat atau langsung kepada pengurus pusat 
/komisariat. 

b. Memilih dan dipilih untuk semua jabatan dalam kepengurusan di semua tingkatan 
organisasi. 

c. Ikut serta dalam semua kegiatan organisasi lainnya yang dilaksanakan oleh PERHEPI. 
2. Tiap anggota wajib : 

a. Memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga 
PERHEPI dan mengikuti ketentuan-ketentuan lainnya yang diputuskan organisasi. 

b. Mengembangkan PERHEPI dan ikut serta menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi. 
c. Membayar iuran awal keanggotaan, iuran dan/atau pungutan-pungutan lainnya yang sah. 
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Pasal 5 

Berhenti Sebagai Anggota 
1. Keanggotaan seseorang sebagai anggota PERHEPI akan berhenti, karena: 

a. Permintaan sendiri dengan mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus pusat 
PERHEPI. 

b. Meninggal dunia 
2. Dipecat dan atau diberhentikan oleh pengurus pusat atau kongres  PERHEPI karena anggota 

yang bersangkutan melakukan tindakan melanggar hukum yang merugikan nama baik 
PERHEPI. 

3. Jika tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota. 
 

Pasal 6 
Pemutakhiran Data Anggota 

1. Pengurus Pusat melalui sekretariat melakukan pencatatan keanggotaan yang selalu 
dimutakhirkan, dan terdiri dari data anggota yaitu: nomor keanggotaan dan data pribadi yang 
lengkap. 

2. Pemutakhiran dilakukan setiap tiga tahun sekali, dimana diawal kepengurusan yang baru. 
3. Setiap komisariat daerah wajib menyampaikan perkembangan anggota yang ada untuk 

dibuatkan dan dicetak ulang  kartu tanda anggota (KTA). 

 
BAB II 
Profesi 

 
Pasal 7 

Pengembangan Profesi 

1. PERHEPI sebagai organisasi profesi wajib melakukan kegiatan pengembangan profesi dalam 
bentuk: 
a. Pengkajian dan pengembangan keilmuan ekonomi pertanian dan agribisnis dengan 

melakukan workshop dan peningkatan kerjasama kepada perguruan tinggi nasional dan 
internasional dan kalangan pelaku usaha. 

b. Pendampingan dan pengkaderan generasi muda dengan memperkenalkan ekonomi 
pertanian dan agribisnis dalam bentuk seminar, workshop, memfasilitasi kunjungan, 
diskusi, serta memberikan pelatihan terutama dalam metode/alat analisis. 

2. Program Pengembangan Profesi Berkelanjutan terdiri dari; Rangkaian kegiatan Pendidikan, 
seminar atau bentuk lainnya yang sejenis, yang terus menerus berkembang dan 
menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 

3. Pengembangan profesi difokuskan di komisariat daerah sebagai bentuk upaya pemberdayaan 
komisirariat daerah sebagai wadah dan garda terdepan PERHEPI. 

4. Semua kegiatan program Penasehatan profesi yang diselenggarakan harus dengan 
sepengetahuan pengurus pusat. 

Bab III 
Susunan Organisasi dan Kepengurusan 

 
Pasal 8 

Susunan Organisasi 
1. Organisasi PERHEPI terdiri dari Pusat dan Komisariat-Komisariat. 
2. Pusat meliputi wilayah nasional. 
3. Komisariat didirikan di 1 (satu) kota atau wilayah yang mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakan kegiatan secara mandiri dan atas persetujuan Pengurus Pusat. Di satu kota 
hanya boleh berdiri 1 (satu) Komisariat. 
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Pasal 9 
Kepengurusan Organisasi 

1. Masing-masing tingkatan organisasi dipimpin olehpengurus (pusat dan komisariat) yang dipilih 
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. 

2. Pada setiap pergantian pengurus diberikan pertanggungan jawab oleh pengurus yang habis 
masa jabatannya dan diadakan serah terima kepada pengurus baru. 

3. Pemilihan pengurus diatur dengan peraturan tata-tertib dalam kongres dan disahkan oleh 
sidang yang bersangkutan. 

 
Pasal 10 

Pengurus Pusat 
1. Organisasi di tingkat nasional dipimpin oleh Pengurus Pusat yang ditetapkan oleh Kongres. 
2. Pengurus Pusat terdiri dari : 

a. Seorang Ketua Umum dan sekurang-kurangnya seorang Ketua; 
b. Seorang Sekretaris Jenderal dan Sekurang-kurangnya seorang Wakil Sekretaris Jenderal; 
c. Seorang Bendahara Umum dan sekurang-kurangnya seorang wakil Bendahara; 
d. Seorang Sekretaris Eksekutif sebagai pelaksana tugas harian organisasi. 
e. Beberapa Pengurus bidang;  

3. Seorang Ketua Umum yang habis masa jabatannya boleh dipilih kembali dengan ketentuan 
tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. 

4. Ketua Umum bertanggung jawab penuh kepada kongres. 
5. Ketua Umum merangkap sebagai formatur tunggal untuk menyusun pengurus pusat dengan 

memperhatikan calon-calon yang diusulkan oleh Kongres. 
6. Pencalonan dan pemilihan ketua umum diatur dengan tata tertib. 
 

Pasal 11 
Hak dan Kewajiban Pengurus Pusat 

1. Bertindak ke dalam dan ke luar atas nama organisasi sesuai dengan AD, ART dan Garis-garis 
Besar Program Kerja. 

2. Bersidang/Rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. 
3. Melaksanakan program kerja hasil Kongres. 
4. Mempertanggungjawabkan kerja pada Kongres. 
5. Ketua umum,  ketua dan sekretaris jenderal berhak untuk mewakili organisasi serta bertindak 

untuk dan atas nama PERHEPI. 
6. Ketua umum, ketua dan sekretaris jenderal berhak untuk mendelegasikan wewenang kepada 

anggota pengurus lain/komisariat daerah untuk mewakili perkumpulan serta bertindak untuk 
dan atas nama PERHEPI. 

7. Ketua Umum berhak mengangkat staf administrasi sebagai upaya mendukung kegiatan 
organisasi dan administrasi sehari-hari dibawah koordinasi sekretaris eksekutif. 

8. Sekretaris jenderal dan bendahara bersama-sama dalam menyelenggarankan administrasi 
keuangan dan penerimaan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERHEPI. 
 

Pasal 12 
Dewan Penasehat 

Penasehat yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang diangkat oleh Ketua Umum dengan 
memperhatikan saran-saran Kongres (di pusat) atau Rapat Anggota (di komisariat). 
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Pasal 13 
Fungsi Penasehat 

1. Melakukan Penasehatan kepada pelaksanaan kegiatan organisasi dan keuangan secara 
keseluruhan. 

2. Memberikan pandangan serta saran-saran mengenai perkembangan ilmu maupun profesi 
ekonomi pertanian dan agribisnis, serta pengelolaan perhimpunan kepada pengurus maupun 
kongres dan rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta. 

 
Pasal 14 

Pengurus Komisariat  
1. Organisasi tingkat komisariat dipimpin oleh pengurus komisariat. 
2. Pengurus komisariat terdiri dari : 

a. Seorang ketua  
b. Wakil ketua, sekurang-kurangnya satu orang 
c. Sekretaris dan seorang atau lebih wakil sekretaris; 
d. Bendahara dan seorang atau lebih wakil bendahara; 
e. Beberapa seksi atau bidang; dan 
f. Beberapa anggota pengurus komisariat. 

3. Pengurus Komisariat dipilih langsung oleh rapat anggota atau melalui formatur. 
4. Seorang ketua komisariat yang habis masa jabatannya boleh dipilih kembali, dengan ketentuan 

tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatannya berturut-turut. 
5. Pencalonan dan pemilihan pengurus komisariat diatur dengan peraturan tata-tertib. 

 
Pasal 15 

Hak dan Kewajiban Pengurus Komisariat 
1. Bertindak ke dalam dan ke luar atas nama organisasi di komisariatnya. 
2. Bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan. 
3. Melaksanakan program kerja komisariat. 
4. Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada rapat anggota di akhir kepengurusan. 
5. Meminta penjelasan tentang kebijaksanaan yang diambil oleh pengurus pusat. 
6. Memberikan laporan perkembangan dan kegiatan komisariat kepada pengurus pusat dan 

kongres. 
 

Pasal 16 
Masa Jabatan Seseorang Pengurus Pusat  

1. Masa Jabatan seseorang pengurus berakhir apabila: 
a. Yang bersangkutan meninggal dunia 
b. Yang bersangkutan mengundurkan diri baik sebagai anggota pengurus atau gugur 

keanggotaannya di PERHEPI 
c. Yang bersangkutan diberhentikan oleh suatu kongres atau kongres luar biasa 

2. Jika ketua umum berhalangan tetap atau mengundurkan diri, maka jabatan ketua umum akan 
dipegang oleh salah seorang ketua.  

3. Proses penentuan salah satu ketua yang disebut dalam ayat 2, yakni yang akan menggantikan 
posisi ketua umum yang berhalangan tetap adalah, dengan cara melakukan rapat terbatas 
pengurus pusat dan dewan penasehat untuk memilih salah satu ketua yang akan menggantikan 
ketua umum yang berhalangan tetap. 

4. Jika dalam pelaksanaanya para ketua juga tidak dapat menjalankan posisi ketua umum, maka 
posisi ketua umum akan digantikan oleh sekretaris jenderal sampai dilaksanakannya kongres 
luar biasa.  
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Pasal 17 
Pemilihan Ketua Umum  

1. Pemilihan ketua umum PERHEPI dilakukan dalam Kongres yang sah sesuai dengan Pasal 11 
Anggaran Dasar PERHEPI. 

2. Ketua umum yang digantikan oleh ketua umum baru hasil kongres otomatis menjadi anggota 
dewan penasehat. 

3. Cara pemilihan dan pengangkatan ketua umum PERHEPI diatur dalam Tata Tertib Kongres 
yang disiapkan oleh panitia kongres. 

 
BAB III 

Kongres dan Rapat-Rapat 
 

Pasal 18 
Kongres 

1. Kongres diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali  
2. Kongres sebagai musyawarah tertingggi dalam organisasi PERHEPI dihadiri oleh: 

a. Peserta Kongres 
i. Pengurus pusat (termasuk Penasehat); 
ii. Utusan komisariat-komisariat; 

b. Peninjau 
i. Anggota-anggota kehormatan; 
ii. Undangan; dan 

3. Kongres baru sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh (1/2) dari jumlah Komisariat 
yang berhak hadir. 

4. Yang mempunyai hak suara dalam kongres adalah komisariat-komisariat dan pengurus pusat. 
5. Setiap komisariat mewakili satu suara di dalam kongres, serta pengurus pusat mewakili satu 

suara di dalam kongres. 
6. Utusan komisariat yang mewakili komisariatnya dalam kongres harus memiliki mandat dari 

komisariat yang diwakilinya dan harus ditandatangani oleh ketua. 
7. Hak suara diatur dalam tata tertib Kongres.  
8. Acara, bahan-bahan, dan tata-tertib kongres sudah diterima oleh komisariat-komisariat paling 

lambat 1 (satu) bulan sebelum kongres dimulai. 
 

Pasal 19 
Penyelenggaraan, Tempat, dan Biaya Kongres 

1. Penyelenggara kongres adalah pengurus pusat dan atau komisariat daerah yang diusulkan 
dalam rapat pimpinan nasional/rapat kerja nasional dan ditetapkan oleh ketua umum. 

2. Ketua umum mengangkat dan menetapkan panitia pengarah dan penyelenggara kongres. 
3. Kongres dilaksanakan dengan pelaksanaan konferensi nasional (konfernas). 
4. Tempat diselenggarakannya kongres ditetapkan dalam rapat pimpinan dan rapat kerja nasional 

terakhir sebelum kongres.  
5. Biaya kongres diperoleh dari dana yang dimiliki pengurus pusat dan atau komasariat pelaksana, 

ditambah dari usaha, bantuan dan hibah dari pihak atau mitra kerjasama yang tidak mengikat 
dan tidak bertentangan dengan tujuan serta ketentuan hukum yang berlaku.  

 
Pasal 20 

Kongres Luar Biasa 
1. Kongres luar biasa hanya dapat diadakan atas usulan tertulis dari: 

a. Pengurus pusat dan di dukung 1/3 (satu per tiga) jumlah komisariat yang terdaftar dan sah. 
b. Setengah (1/2) dari komisariat yang terdaftar dan sah. 



12 

 

2. Kongres luar biasa hanya dapat dianggap sah bilamana dihadiri oleh perwakilan sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah komisariat terdaftar dan sah yang hadir. 

3. Ketentuan-ketentuan lainnya untuk kongres luar biasa adalah sebagaimana juga ketentuan-
ketentuan yang berlaku untuk kongres.  

 
Pasal 21 

Kuorom dan Pengambilan Keputusan 
1. Persidangan dalam lingkungan PERHEPI dilaksanakan berdasarkan atas prinsip musyawarah 

mufakat dan dinyatakan sah apabila jumlah peserta sidang telah memenui kuorum, yakni 
apabilah jumlah komisariat yang hadir sebagai peserta sidang telah mencapai sekurang-
kurangnya 2/3 dari total komisariat yang sah. 

2. Apabila kuorum belum terpenuhi pada suatu sidang maka dimulainya sidang dapat ditunda 
sebanyak-banyaknya 2 kali, dimana setiap penundaan selama 15 menit. Dan setelah itu 
persidangan tetap sah untuk dilanjutkan. 

3. Bila permusyawaratan dalam proses pengambilan keputusan tidak tercapai maka keputusan 
diambil berdasarkan suara terbanyak. 

 
Pasal 22 

Rapat Pengurus Pusat 
1. Rapat pengurus pusat lengkap sekurang-kurangnya dilaksanakan dalam 6 (enam) bulan 

sekali. 
2. Rapat pengurus pusat lengkap dihadiri oleh seluruh anggota dewan penasehat pusat dan 

pengurus pusat. 
3. Rapat pengurus pusat dipimpin oleh ketua umum dan didampingi oleh para ketua, sekretaris 

jenderal, dan bendahara. 
4. Jika ketua umum berhalangan hadir, maka rapat pengurus pusat dipimpin salah satu ketua 

PERHEPI yang ditunjuk oleh ketua umum. 
 

Pasal 23 
Rapat Pengurus Komisariat 

1. Rapat pengurus komisariat lengkap sekurang-kurangnya dilaksanakan dalam 6 (enam) bulan 
sekali. 

2. Rapat pengurus pusat lengkap dihadiri oleh seluruh anggota dewan penasehat komisariat dan 
pengurus komisariat. 

3. Rapat pengurus pusat dipimpin oleh ketua komisariat dan didampingi oleh para wakil ketua, 
sekretaris, dan bendahara. 

4. Jika ketua berhalangan hadir, maka rapat pengurus pusat dipimpin oleh salah satu wakil ketua 
yang ditunjuk oleh ketua komisariat. 

 
Pasal 24 

Rapat Kerja Pimpinan Nasional 
1. Rapat pimpinan nasional atau rapat kerja nasional adalah pertemuan atau sidang yang 

dilakukan untuk menyusun, membahas dan mengevaluasi program kerja nasional dan 
ketetapan organisasi dalam kongres yang dilaksanakan sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 
(satu) kali dalam setahun.  

2. Rapat pimpinan nasional dan rapat kerja nasional ini dihadiri oleh unsur-unsur dewan 
penasehat, pengurus pusat, dan komisariat daerah. 

3. Rapat pimpinan nasional atau rapat kerja nasional dilaksanakan oleh pengurus pusat dan atau 
komisariat daerah sebagai tempat pelaksanaannya berdasarkan rekomendasi dari komisariat 
dan ditetapkan oleh ketua umum PERHEPI. 
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4. Hasil yang ditetapkan dalam rapat pimpinan nasional dan rapat kerja nasional tidak boleh 
bertentangan dengan tujuan organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.  

 
Pasal 25 

Rapat Lain-Lain 
1. Rapat-rapat pengurus dan rapat-rapat anggota diadakan sewaktu-waktu menurut keperluan. 
2. Untuk tiap rapat dibuat risalah yang memuat putusan-putusan rapat, acara rapat dan daftar 

hadir. 
 

BabI V 
Keuangan 

 
Pasal 26 

Pembentukan Komisi Verifikasi Keuangan 
Bila perlu, kongres dapat membentuk komisi verifikasi keuangan. 
 

Pasal 27 
1. Sesuai dengan Pasal 18 Anggaran Dasar, tiap anggota wajib membayar iuran awal 

keanggotaan dan iuranlainnya yang diatur dalam ketentuan ketua umum. 
2. Besarnya iuran awal  keanggotaan dan iuran ditetapkan oleh pengurus komisariat sesuai 

dengan perkembangan keadaan. 
3. Iuran awal keanggotaan 25% menjadi hak pengurus pusat dan 75% menjadi hak pengurus 

komisariat. 
4. 10 (sepuluh) persen dari iuran yang masuk diserahkan oleh Komisariat kepada Pengurus 

Pusat. 
5. Selain iuran awal keanggotaan dan iuran, keuangan organisasi diperoleh dari usaha-usaha 

yang sah dan bantuan-bantuan sukarela yang tidak mengikat. 
 

Pasal 28 
Yayasan Agro Ekonomika (YAE) 

1. PERHEPI memiliki yayasan Agro Ekonomika yang bertugas mendukung kontinuitas dan 
efektivitas PERHEPI. 

2. Yayasan Agro Ekonomika mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja dan 
kegiatannya kepada kongres PERHEPI. 

3. Yayasan Agro Ekonomika merupakan bagian dari PERHEPI yang secara hukum 
pelaksanaannya diatur dengan AD/ART tersendiri.  
 

Bab V 
Pembubaran 

 
Pasal 29 

Dalam hal kongres memutuskan pembubaran PERHEPI maka : 
1. Hak milik dan kekayaan PERHEPI atas putusan kongres pembubaran diserahkan kepada 

sesuatu badan/lembaga non afiliasi dan non profit untuk pembangunan pertanian dan 
pengembangan ilmu ekonomi pertanian dan agribisnis. 

2. Keputusan mengenai pembubaran PERHEPI diumumkan lewat pers dan media lainnya. 
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BAB VI 
Penutup 

 
Pasal 30 

Hal-hal yang belum tercakup dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dengan keputusan-
keputusan pengurus pusat. 
 
 
Ditetapkan di  : Bogor 
Pada Tanggal  : 29 Agustus 2014 
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