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SURAT KEPUTUSAN  
KETUA UMUM  PENGURUS PUSAT  

PERHIMPUNAN EKONOMI PERTANIAN INDONESIA (PERHEPI) 
No :311/SK/PP.PERHEPI/II/2015 

 
 

Tentang 
KETENTUAN IURAN ANGGOTA PERHEPI 

 
 
 

Ketua Umum PP. PERHEPI 2014 - 2017 
 

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan AD/ART PERHEPI yang telah 

ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2014 di Bogor terutama 

mengenai iuran anggota.  

b. Belum ada dasar dalam penentuan iuran awal dan iuran rutin. 

c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas, 

selanjutnya Ketua Umum PERHEPI memandang perlu untuk 

menetapkan ketentuan dasar dalam penentuan iuran awal dan iuran 

rutin agar Komda memiliki aturan main yang jelas.  

 

Mengingat : a. Anggaran Dasar  (AD) PERHEPI Pasal 18 

b. Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 27 

c. Hasil Kongres XVII PERHEPI 2014 di Bogor 

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

di Makassar 

 
MEMUTUSKAN 

Menetapkan : a. Iuran awal, adalah iuran yang dibayarkan sekali oleh setiap anggota 

kepada Komisariat Daerah  (Komda) sebesar Rp. 100.000 per 

anggota, dimana 75 persen dari iuran tersebut akan dikelola oleh 

Komda untuk kegiatan dan operasional Komda, dan 25 persen akan 

dikelola oleh Komda untuk kegiatan dan operasional pengurus 

pusat. 

b. Iuran rutin, jumlah dan besaran dan periode waktu pembayarannya 



 SK No: 31/SK/PP.PERHEPI/II/2015 Ketentuan Iuran Anggota PERHEPI                                                                                        hal 2 dari 2 

 

disesuaikan dengan ketentuan hasil rapat anggota di Komisariat 

Daerah (Komda). Dari besaran nilai yang disepakati maka 90 persen 

akan dikelola dan digunakan untuk kegiatan Komda dan 10 persen 

akan dikelola dan digunakan untuk kegiatan pengurus pusat. 

c. Selain iuran awal dan rutin tersebut, pengurus pusat  juga 

menetapkan biaya perpanjangan kartu tanda anggota (KTA) yang 

dilakukan setiap awal periode kepengurusan Pengurus Pusat (PP), 

yakni sebesar Rp. 25.000 per anggota untuk 3 tahun akan dikelola 

dan digunakan untuk kegiatan pengurus pusat dan Komda.  

d. Laporan keuangan Komda selain dilaporkan kepada anggota 

melalui rapat anggota, juga harus menyampaikannya kepada 

pengurus pusat. 

e. Pengiriman dana iuran rutin dan iuran awal yang akan dikelola oleh 

pengurus pusat, di transfer ke Rekening pengurus pusat. 

f. 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 


