
 SK No: 310/SK/PP.PERHEPI/II/2015 Ketentuan Kontrak Kerjasama Komda dengan Pihak Lain                                          hal 1 dari 3 

 

   
 
 
 
 

SURAT KEPUTUSAN  
KETUA UMUM  PENGURUS PUSAT  

PERHIMPUNAN EKONOMI PERTANIAN INDONESIA (PERHEPI) 
No : 310/SK/PP.PERHEPI/II/2015 

 
Tentang 

KETENTUAN PELAKSANAAN KONTRAK KERJASAMA  
OLEH KOMDA DENGAN PIHAK LAIN 

 
 

Ketua Umum PP. PERHEPI 2014 - 2017 
 

Menimbang : a. PERHEPI Sebagai organisasi profesi telah memiliki dokumen resmi 

sebagai bentuk legal aspect PERHEPI yang dapat digunakan 

sebagai dasar untuk melakukan berbagai kegiatan dan kerjasama 

dengan pihak lain.  

b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, selanjutnya 

Ketua Umum PERHEPI memandang perlu untuk menetapkan 

ketentuan penggunaan dokumen yang dimiliki PERHEPI dan dapat 

digunakan oleh Komda dalam menjalankan aktivitas organisasinya.  

 

Mengingat : a. Anggaran Dasar  (AD) PERHEPI Pasal 9, 13, 18 dan 19 

b. Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 11, 15, 26 

c. Hasil Kongres XVII PERHEPI 2014 di Bogor 

d. Hasil Rapat Kerja Nasional PERHEPI pada tanggal 22 Januari 2015 

di Makassar 

 
MEMUTUSKAN 

Menetapkan : a. Dokumen PERHEPI adalah dokumen resmi perhimpunan yang 

dibuat oleh perhimpunan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya. 

Dokumen PERHEPI terdiri dari Akta Notaris, NPWP, dan Nomor 

Rekening Bank atas nama PERHEPI, serta dokumen-dokumen 

lainnya yang diterbitkan atas nama PERHEPI. 

b. Dokumen PERHEPI dapat digunakan oleh Pengurus Pusat (PP) 

maupun Komisariat Daerah (Komda) untuk pelaksanaan kegiatan 
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organisasi, baik yang bersifat akademis maupun non akademis, non 

profit maupun profitable, dan tidak dapat digunakan untuk 

kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang bertentangan 

dengan visi, misi dan tujuan PERHEPI.   

c. Penggunaan dokumen PERHEPI oleh PP maupun Komda harus 

mendapatkan persetujuan Ketua Umum dan atau minimal dari 

Ketua/Sekretaris Jenderal PP PERHEPI. Pengurus Pusat atas nama 

pribadi dan Komda tidak berhak menyerahkan dokumen 

perhimpunan kepada pihak lain tanpa persetujuan PP.  

d. Jika rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh Komda dengan 

pihak lain memiliki prospek untuk dijalankan, maka Komda wajib 

mengajukan surat permohonan penggunaan dokumen PERHEPI 

yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komda serta 

ditujukan kepada Ketua Umum PERHEPI. Isi surat harus dapat 

menginformasikan secara jelas jenis dan tujuan spesifik kegiatan 

yang akan dilaksanakan oleh Komda.  

e. Komda akan mendapatkan surat kuasa bermaterai dari Pengurus 

Pusat untuk menggunakan dokumen dan melaksanakan kegiatan 

atas nama PERHEPI. 

f. Ketua Umum/Ketua/Sekretaris Jenderal PERHEPI berhak menolak 

surat permohonan penggunaan PERHEPI apabila jenis kegiatan 

yang akan dilaksanakan oleh Komda dianggap bertentangan 

dengan visi misi dan tujuan perhimpunan.  

g. Komda dapat menggunakan rekening PP. PERHEPI untuk kegiatan 

kerjasama, dimana semua dana yang masuk ke Rekening PP. 

PERHEPI dari pihak yang melakukan kerjasama dengan Komda 

akan diserahkan (transfer) ke Komda setelah dipotong pajak 

badan/perkumpulan (sebesar 4 persen). 

h. Kontribusi fee dari kerjasama yang dilakukan Komda dengan pihak 

lain, dan menggunakan dokumen PERHEPI (termasuk rekening) 

adalah sebesar 5 (lima) persen dari total nilai kerjasama.  

i. Biaya yang ditimbulkan atas penggunaan dokumen perhimpunan 

dalam pelaksanaan kegiatan Komda, dibebankan kepada Komda.   

j. Apabila terdapat penyalahgunaan maupun penyelewengan dalam 

penggunaan dokumen perhimpunan, maka Komda tersebut tidak 

berhak lagi untuk menggunakan dokumen akan diberikan 
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konsekuensi atas penyalahgunaan tersebut. 

k. Dokumen perhimpunan yang telah selesai digunakan oleh Komda 

wajib disimpan dengan baik oleh Komda dan dapat digunakan 

kembali mengikuti proses awal yaitu pengajuan surat kepada 

kepada Ketua Umum PERHEPI. 

l. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan 

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan 

ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

   

        Ditetapkan di : Bogor 
Pada Tanggal : 3 Februari 2015 

Ketua Umum, 

 

 

 

Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, MS 


