- Seluruh data formulir WAJIB untuk diisi dengan lengkap dan benar
- Calon anggota wajib melampirkan KTP
- Wajib melampirkan KTP dan KK untuk ahli waris. Khusus anggota luar biasa karena belum
dewasa, pengalihan akan diberkan kepada orang tua atau wali
- Mohon mendaftarkan autodebit untuk simpanan pokok dan simpanan wajib melalui pilihan
bank di bawah:
BCA, Bank Mandiri, BRI dan BNI (akan diinformasikan lebih lanjut)
(Bukti transfer dikirim ke KJKPI) up. Bagian administrasi dengan menyertakan formulir
pendaftaran
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FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA
Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan untuk menjadi anggota:
Apakah Anda Member Komunitas PanenSaham?

Ya

Tidak

Apakah Anda Sudah Memiliki Kartu Tanda Penduduk (di atas 17 tahun)?

Nama Lengkap
(sesuai KTP/sesuai KK untuk
Anak di bawah 17 tahun)

:

Jenis Kelamin
Nomor KTP
Tempat & Tanggal Lahir

:
:
:

Alamat (sesuai KTP)

:

Pria

Ya
(silahkan isi data di bawah)

Wanita

Kecamatan :
Kabupaten/kotamadya :
Alamat Korespondensi
No telepon
Email
Pendidikan Terakhir

:
:
:
:

Nama Ibu Kandung

:

Nama Ahli Waris
Hubungan Ahli Waris

:
:

Referal

:

Nama Perusahaan
Divisi/Bagian/Jabatan
Lama bekerja

:
:
:

Tidak
(tidak perlu mengisi data ahli waris)

Kecamatan :
Kode Pos :

SMU

Akademi

PT/Universitas

Istri/Suami

Anak

Orang Tua

Lainnya, sebutkan ..

Rekening untuk pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU)
Nama Rekening
:
No. Rekening
:
Bank Penerima
:
Cabang
:
(Mohon diinformasikan apabila ada perubahan di kemudian hari untuk bank penerima Sisa Hasil Usaha)

sd
Bersedia
memenuhi semua ketentuan yang tertera dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan kebijakan-kebijakan lainnya yang telah
ditetapkan di Koperasi Jasa Komunitas PanenSaham Indonesia. (Pengisian data secara online berarti menyetujui semua aturan dan semua informasi
yang
dsddiberikan adalah benar sehingga tidak perlu menggunakan tanda tangan)
Pemohon
Verifikasi oleh pihak Koperasi Jasa Komunitas PanenSaham Indonesia
No Anggota
:
Kartu
:
Tanggal
(

)

Nama

Paraf
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SYARAT, KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA KOPERASI
Syarat untuk menjadi Anggota Koperasi:
a. Warga Negara Indonesia;
b. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hokum (dewasa dan tidak dalam perwakilan dan sebagainya);
c. Bertempat tinggal di seluruh wilayah Republik Indonesia;
d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil Keputusan Rapat
Anggota;
e. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku;
f. Tidak diputuskan bersalah oleh peradilan di Indonesia melakukan perbuatan suatu pidana kejahatan dengan hukuman minimal 5 (lima) tahun
atau tindak pidana narkotika dan obat-obat terlarang;
g. Tidak menunggak selama 6 (enam) kali atas kewajiban membayar simpanan wajib;
h. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan bersangkutan didaftar dan telah
menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi;
i. Koperasi secara terbuka dapat menerima Anggota lain sebagai Anggota luar biasa;
j. Tata cara penerimaan Anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
Setiap Anggota mempunyai kewajiban:
a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan --- lainnya dan Keputusan Rapat Anggota;
b. Menghadiri Rapat Anggota;
c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha Koperasi;
d. Turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha Koperasi;
e. Melunasi Simpanan Pokok dan membayar Simpanan Wajib secara - rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan dalam Anggaran --- Rumah
Tangga; dan
f. Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi sebagaimana.
Setiap Anggota berhak:
a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam-- Rapat Anggota;
b. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;
c. Memilih Pengawas atau Pengurus sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
d. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran dasar;
e. Mendapat pelayanan kegiatan usaha yang telah disediakan oleh Koperasi;
f. Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan
g. Mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha Koperasi sebanding dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi dan transaksi
usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
h. Mendapatkan pengembalian simpanan–simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar atau berakhir dari keanggotaan, dan atau sisa hasil
penyelesaian Koperasi apabila Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh pemerintah.

Bersedia menerima syarat, melakukan kewajiban dan menerima hak sebagai anggota sesuai dengan poin-poin yang telah dijelaskan di atas

Pemohon

(

)

