SURAT PERJANJIAN
TENTANG
PENGGUNAAN SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK DALAM PROSES
PERMOHONAN PEMERIKSAAN KARANTINA SECARA ELEKTRONIK

Pada hari ini Rabu Tanggal
di Medan yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

:

Jabatan

:

Nama Perusahaan

:

NPWP

:

Alamat

:

Menyatakan suatu komitmen berupa janji kepada Badan Karantina Pertanian Sehubungan dengan
pengguna aplikasi Permohonan Pemeriksa karantina secara elektronik (PPK Online) yaitu :
1. Akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perkarantinaan yang berlaku
2. Menggunakan PPK Online hanya untuk kepentingan perusahaan kami dalam mengajukan
permohonan tindakan karantina dengan tidak disalah gunakan kepentingan lain atau merusak
system aplikasi yang ada di badan karantina pertanian secara sengaja atau tidak sengaja.
3. Turut memelihara kepentingan bersama dalam system jaringan elektronik yang ada dalam
uapaya memperlancar proses pelayanan karantina terhadap pengguna jasa.
4. Password/PIN yang telah kami terima hanya untuk kepentingan perusahaan kami saja, tanpa
dialihkan kepemilikannya kepada orang atau badan hukum lainnya tanpa sepengetahuan Badan
Karantina Pertanian.
5. Apabila terbukti terjadi pengalihan Password/PIN kepada orang atau badan hukum yang tidak
berhak menggunakannya maka perusahaan kami sanggup mengganti rugi akibat yang
ditimbulkan, serta keanggota perusahaan kami menerima sanksi pencabutan dari kenggotaan
PPK Online Karantina Tumbuhan.
Demikian perjanjian ini kami buat sesungguhnya dalam kondisi sehat mental dan tanpa adanya paksaan
oleh siapapun dan darimanapun.

Medan,
Yang berjanji,

Direktur

Nomor

:

Lampiran

:(-)

Perihal

: Menjadi anggota PPK Online

Kepada Yth,
Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan
Pelabuhan Belawan

Yang Bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari :
Nama perusahaan

:

NPWP

:

Alamat

:

Telepon

:-

Bidang Usaha

:

Alamat Email

:-

Nama Penanggung jawab/ Contact Person

:

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Bapak sebagai anggota
permohonan pemeriksaan karantina secara elektronik (PPK Online) dalam proses tindakan karantina
terhadap import/eksport/antar pulau*) melalui pintu pemasukan /pengeluaran Pelabuhan Belawan

Terlampir foto copy dokumen identitas perusahaan sebagai bahan pendukung dan pertimbangan Bapak
yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.

Nomor POkok Wajib Pajak
Akte Pendirian Perusahaan
Fotocopy KTP penanggung jawab
SIUP / SIUJPT
Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan,
Pemohon

Direktur

