Koperasi Simpan Pinjam
BANGKRUT BANG READ1

Badan Amal Negeri Guna Kerja sama Rakyat Untuk Tolong Menolong

KSP BABARI

Memusnahkan Riba Menyuburkan Sedekah

KSP BABARI
Menjadi Solusi untuk masyarakat dalam
meminjam uang tanpa bunga

Landasan

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai
setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”
(QS. Al Baqarah : 276)
“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa
riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”
(QS. Al Baqarah : 278)
“Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum
kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata
(menyesali), ‘Yaa Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian) ku
sedikit waktu lagi, maka Aku dapat bersedekah dan Aku akan termasuk orangorang yang saleh’.”
(QS Al-Munafiqun ayat 10)

Visi

Mewujudkan musnahnya riba dan suburnya sedekah
melalui peningkatan kecerdasan otak di dada umat

Misi

1. Terwujudnya kesadaran tentang bahayanya riba dan pentingnya
sedekah dalam kehidupan
2. Terwujudnya Pinjaman Tanpa Bunga sebagai pilihan masyarakat
meminjam uang
3. Terwujudnya gaya hidup masyarakat yang Saling Tolong Menolong
4. Terwujudnya jaringan KSP BABARI di tiap-tiap rumah ibadah
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Simpanan Tanpa bunga namun mendapat
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Berpeluang mendapatkan fasilitas
pembiayaan dari Read1 Grup

PRODUK KSP BABARI
PINTAB

(Pinjaan Tanpa Bunga)
SIMTAB
(Simpanan Tanpa Bunga)

PINTAB
(Pinjaman Tanpa Bunga)

SEGORO
(Sedekah Gotong Royong)

Simpanan Tanpa Bunga (SIMTAB) Reguler
SIMTAB Reguler merupakan simpanan tanpa bunga yang bisa disetor dan
ditarik kapan saja (konfirmasi terlebih dahulu untuk nominal tertentu).
Simpanan dengan akad wadiah/titipan dimana tidak ada bagi hasil atau
bunga atau bonus tambahan serta tidak ada biaya administrasi.
Penyimpan mengikhlaskan Dananya digunakan KSP BABARI untuk disalurkan
ke Pinjaman Tanpa Bunga

Simpanan Tanpa Bunga (SIMTAB) Berjangka

• SIMTAB Berjangka merupakan simpanan tanpa bunga berjangka waktu, yang bisa diambil atau
ditarik sesuai dengan jangka waktu yang dipilih, yaitu 6 bulan, 12 bulan atau 24 bulan.
• Simpanan dengan akad wadiah/titipan dimana tidak ada bagi hasil atau bunga atau bonus
tambahan serta tidak ada biaya administrasi.
• Penyimpan mengikhlaskan Dananya digunakan KSP BABARI untuk disalurkan ke Pinjaman Tanpa
Bunga
• Setoran minimal Rp.1 Juta (kelipatan 100 ribu)

Pinjaman Tanpa Bunga (PINTAB)

• Pinjaman dengan akad Qardh (Simpan Pinjam) dimana tidak ada tambahan bunga, tambahan margin
ataupun tambahan lainnya (denda, penalti, dsb.)
• Jangka Waktu Pinjaman maksimal 24 Bulan
• Maksimal Pinjaman sebesar Rp.6 juta untuk keperluan apa pun
• Jika Pinjaman diatas Rp.6 juta maka akan ada syarat khusus yang harus dipenuhi peminjam
• PINTAB ini disarankan untuk keperluan :
1.
2.
3.
4.
5.

Keperluan untuk anak sekolah
Keperluan untuk melunasi hutang Riba (hutang pinjol, rentenir, kartu kredit, dll.)
Keperluan untuk berobat atau biaya rumah sakit
Keperluan untuk memperbaiki Rumah karena kerusakan ringan yang mendesak (atap
bocor, pompa air rusak, kamar mandi rusak, dll.)
Keperluan karena ada kecelakaan

a. Persyaratan pinjaman tanpa bunga maksimal Rp.6 Juta:

• Anggota Koperasi KSP BABARI (minimal 6 bulan) dan aktif di pertemuan dan kegiatan Jaringan
Suprarasional
• Mengisi Formulir Pengajuan Pinjaman
• Bagi Laki-laki yang beragama Islam melampirkan Surat rekomendasi dari DKM bahwa calon
peminjam rajin Shalat berjamaah di Mesjid
• Telah melaksanakan minimal 2 Sunah dari 7 Sunah Rasulullah selama minimal 40 hari
• Dibuat Surat Kuasa dari bagian Keuangan atau atasan untuk potong gaji
• Surat Rekomendasi dari Atasan
• Slip Gaji terakhir
• Rekening Koran 3 bulan terakhir
• Surat Keterangan Kerja
# Untuk Sementara ini PINTAB khusus untuk yang berprofesi Guru yang berpenghasilan tetap,
dengan tetap memenuhi proses analisa yg dilakukan KSP BABARI

b. Persyaratan khusus untuk pinjaman diatas Rp.6 juta:
•
•
•
•

Memenuhi persyaratan point A
Dipercaya KSP BABARI
Ada Jaminan
Jika tidak memenuhi kriteria PINTAB maka akan diarahkan pada program pembiayaan syariah
yang dikerja samakan dengan Read1 Group

Sedekah Gotong Royong (SEGORO)
SEGORO adalah Simpanan bersifat tolong menolong
dan gotong royong guna melunasi PINTAB yang
meninggal dunia dan ahli waris tidak mampu
membayar sampai lunas.

Syarat dan Ketentuan menjadi anggota KSP BABARI
1. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (Dewasa), tidak dalam perwalian, sehat
jasmani dan rohani.
2. Telah mengikuti serangkaian pelatihan Suprarasional (mencerdaskan otak di dada) yang dibuktikan dengan
sudah memiliki nomor Anggota Jaringan Suprarasional
3. Mematuhi dan menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Pengurus Koperasi
4. Mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pendaftaran menjadi anggota koperasi
5. Melampirkan salinan Identitas Diri yang masih berlaku (KTP/PASPOR)
6. Telah menyetor Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib (total minimum Rp.35.000)
7. Nilai Simpanan Pokok sebesar Rp.5.000,- dan Simpanan Wajib sebesar Rp.2.500,- per bulan yang dibayarkan
minimal selama 1 tahun. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib tidak dapat diambil atau ditarik kembali
selama masih terdaftar menjadi Anggota Koperasi
8. Transfer melalui Bank BSI di nomor rekening 9111811177 an KSP Bangkrut Bang Readi

# Untuk No.2, khusus untuk orangtua siswa KPM, cukup mengikuti satu kali pertemuan pelatihan suprarasional.

Cara Pendaftaran anggota KSP BABARI
Masuk ke website : http://kpmsuprarasional.org
Pilih KSP BABARI Bang Read1
Klik Pendaftaran anggota koperasi
Isi data diri secara lengkap dan masukkan nomor anggota Jaringan Suprarasional
Upload KTP dan bukti transfer simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan
sukarela
• Ceklis menyetujui kemudian pilih daftar
• Setelah akun terverifikasi, calon anggota akan menerima nomor anggota melalui email
dan telah resmi menjadi anggota KSP BABARI
•
•
•
•
•

Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi

0812 8052 5544

