
          SIBUHAR :   SIBUHAR :   
         “Simpanan Bunga Harian         “Simpanan Bunga Harian
!Simpanan Harian yang penyetoran dan penarikan bisa !Simpanan Harian yang penyetoran dan penarikan bisa 

dilakukan kapan saja setiap jam pelayanan dilakukan kapan saja setiap jam pelayanan 
!Setoran awal minimal Rp 100.000,-!Setoran awal minimal Rp 100.000,-
!Administrasi pembukaan dan penutupan rekening sibuhar !Administrasi pembukaan dan penutupan rekening sibuhar 

Rp 30.000,-Rp 30.000,-
!Balas jasa 5 % p.a (bagi anggota) & 3 % p.a (calon anggota)!Balas jasa 5 % p.a (bagi anggota) & 3 % p.a (calon anggota)
!Sibuhar bisa dijaminkan untuk kredit serta setoran !Sibuhar bisa dijaminkan untuk kredit serta setoran 

simpanan wajib bulanan,sesuai perjanjiansimpanan wajib bulanan,sesuai perjanjian
!Penabung sibuhar bisa memiliki lebih dari satu rekening!Penabung sibuhar bisa memiliki lebih dari satu rekening
     * syarat dan ketentuan berlaku     * syarat dan ketentuan berlaku

      SIBUHAR :  
         “Simpanan Bunga Harian
!Simpanan Harian yang penyetoran dan penarikan bisa 

dilakukan kapan saja setiap jam pelayanan 
!Setoran awal minimal Rp 100.000,-
!Administrasi pembukaan dan penutupan rekening sibuhar 

Rp 30.000,-
!Balas jasa 5 % p.a (bagi anggota) & 3 % p.a (calon anggota)
!Sibuhar bisa dijaminkan untuk kredit serta setoran 

simpanan wajib bulanan,sesuai perjanjian
!Penabung sibuhar bisa memiliki lebih dari satu rekening
     * syarat dan ketentuan berlaku

          TAS : Tabungan Anak SekolahTAS : Tabungan Anak Sekolah
!Tas bertujuan membantu anak sekolah dalam !Tas bertujuan membantu anak sekolah dalam 

memanfaatkan uang sakumemanfaatkan uang saku
!Setoran awal minimal Rp 10.000,-!Setoran awal minimal Rp 10.000,-
!Administrasi pembukaan dan penutupan rekening TAS!Administrasi pembukaan dan penutupan rekening TAS
! Rp 10.000,-! Rp 10.000,-
!Balas jasa 4 % p.a!Balas jasa 4 % p.a
!Transaksi minimal Rp 2.000,-!Transaksi minimal Rp 2.000,-
!Dapat disetor atau ditarik selama jam pelayanan!Dapat disetor atau ditarik selama jam pelayanan
     * syarat dan ketentuan berlaku     * syarat dan ketentuan berlaku

     TAS : Tabungan Anak Sekolah
!Tas bertujuan membantu anak sekolah dalam 

memanfaatkan uang saku
!Setoran awal minimal Rp 10.000,-
!Administrasi pembukaan dan penutupan rekening TAS
! Rp 10.000,-
!Balas jasa 4 % p.a
!Transaksi minimal Rp 2.000,-
!Dapat disetor atau ditarik selama jam pelayanan
     * syarat dan ketentuan berlaku

         SISUKA“Simpanan SukarelaBerjangka         SISUKA“Simpanan SukarelaBerjangka

!Sisuka adalah produk simpanan yang penarikannya !Sisuka adalah produk simpanan yang penarikannya 
dilakukan sesuai dengan perjanjiandilakukan sesuai dengan perjanjian

!Setoran Awal SISUKA minimal Rp 1.000.000,-!Setoran Awal SISUKA minimal Rp 1.000.000,-
!Admin Sisuka Rp 5.000/sertifikat (baru & perpanjang)!Admin Sisuka Rp 5.000/sertifikat (baru & perpanjang)
!Jangka waktu  dan  Balas jasa SISUKA  (bagi anggota):!Jangka waktu  dan  Balas jasa SISUKA  (bagi anggota):
     - 3 Bulan : Balas jasa 6 % p.a     - 3 Bulan : Balas jasa 6 % p.a
     -  6 Bulan : Balas jasa 7 % p.a     -  6 Bulan : Balas jasa 7 % p.a
     -  12 Bulan : Balas jasa 8 % p.a     -  12 Bulan : Balas jasa 8 % p.a
!Penarikannya sebelum jatuh tempo dikenakan pinalty !Penarikannya sebelum jatuh tempo dikenakan pinalty 

sebesar 2 % dari saldo Sisuka yang di tariksebesar 2 % dari saldo Sisuka yang di tarik
!Penabung SISUKA dapat memiliki lebih dari satu sertifikat !Penabung SISUKA dapat memiliki lebih dari satu sertifikat 

SISUKASISUKA
!SISUKA merupakan produk pilihan anggota!SISUKA merupakan produk pilihan anggota
    * syarat dan ketentuan berlaku     * syarat dan ketentuan berlaku 

         SISUKA“Simpanan SukarelaBerjangka

!Sisuka adalah produk simpanan yang penarikannya 
dilakukan sesuai dengan perjanjian

!Setoran Awal SISUKA minimal Rp 1.000.000,-
!Admin Sisuka Rp 5.000/sertifikat (baru & perpanjang)
!Jangka waktu  dan  Balas jasa SISUKA  (bagi anggota):
     - 3 Bulan : Balas jasa 6 % p.a
     -  6 Bulan : Balas jasa 7 % p.a
     -  12 Bulan : Balas jasa 8 % p.a
!Penarikannya sebelum jatuh tempo dikenakan pinalty 

sebesar 2 % dari saldo Sisuka yang di tarik
!Penabung SISUKA dapat memiliki lebih dari satu sertifikat 

SISUKA
!SISUKA merupakan produk pilihan anggota
    * syarat dan ketentuan berlaku 

            SIPANDIK“Simpanan Pendidikan Anak”            SIPANDIK“Simpanan Pendidikan Anak”

!SIPANDIK bertujuan untuk menyiapkan Dana Pendidikan !SIPANDIK bertujuan untuk menyiapkan Dana Pendidikan 
mulai dari pra Sekolah sampai perguruan tinggimulai dari pra Sekolah sampai perguruan tinggi

!Jangka waktu penarikan maksimal 3 tahun!Jangka waktu penarikan maksimal 3 tahun
!Balas jasa 9 % p.a !Balas jasa 9 % p.a 
!Setoran awal minimal Rp 250.000,-!Setoran awal minimal Rp 250.000,-
!Administrasi pembukaan dan penutupan rekening !Administrasi pembukaan dan penutupan rekening 
!sebesar Rp 30.000,-!sebesar Rp 30.000,-
!Setoran minimal Rp 25.000,- pertransaksi!Setoran minimal Rp 25.000,- pertransaksi
!Dapat disetor kapan saja selama jam pelayanan!Dapat disetor kapan saja selama jam pelayanan
!Penarikan sebelum jatuh tempo akan dikenakan !Penarikan sebelum jatuh tempo akan dikenakan 

penalty 2 % dari saldo sipandik yang ditarikpenalty 2 % dari saldo sipandik yang ditarik
  * syarat dan ketentuan berlaku  * syarat dan ketentuan berlaku

            SIPANDIK“Simpanan Pendidikan Anak”

!SIPANDIK bertujuan untuk menyiapkan Dana Pendidikan 
mulai dari pra Sekolah sampai perguruan tinggi

!Jangka waktu penarikan maksimal 3 tahun
!Balas jasa 9 % p.a 
!Setoran awal minimal Rp 250.000,-
!Administrasi pembukaan dan penutupan rekening 
!sebesar Rp 30.000,-
!Setoran minimal Rp 25.000,- pertransaksi
!Dapat disetor kapan saja selama jam pelayanan
!Penarikan sebelum jatuh tempo akan dikenakan 

penalty 2 % dari saldo sipandik yang ditarik
  * syarat dan ketentuan berlaku

           	           	SIHARTA	SIHARTA	
										“Simpanan	Hari	Tua”										“Simpanan	Hari	Tua”
SIHARTA bertujuan untuk menyiapkan Dana ketika SIHARTA bertujuan untuk menyiapkan Dana ketika 
memasuki usia pensiunmemasuki usia pensiun
!Jangka waktu penarikan maksimal 5 tahun!Jangka waktu penarikan maksimal 5 tahun
!Balas jasa 10 % p.a!Balas jasa 10 % p.a
!Setoran awal minimal Rp 500.000,-!Setoran awal minimal Rp 500.000,-
!Administrasi pembukaan dan penutupan rekening !Administrasi pembukaan dan penutupan rekening 
     Sebesar Rp 30.000,-     Sebesar Rp 30.000,-
!Setoran minimal Rp 25.000,- pertransaksi!Setoran minimal Rp 25.000,- pertransaksi
!Dapat disetor kapan saja selama jam pelayanan!Dapat disetor kapan saja selama jam pelayanan
!Penarikan sebelum jatuh tempo akan dikenakan !Penarikan sebelum jatuh tempo akan dikenakan 

penalty 2 % dari saldo Siharta yang ditarikpenalty 2 % dari saldo Siharta yang ditarik
  *Syarat dan ketentuan berlaku  *Syarat dan ketentuan berlaku

           	SIHARTA	
										“Simpanan	Hari	Tua”
SIHARTA bertujuan untuk menyiapkan Dana ketika 
memasuki usia pensiun
!Jangka waktu penarikan maksimal 5 tahun
!Balas jasa 10 % p.a
!Setoran awal minimal Rp 500.000,-
!Administrasi pembukaan dan penutupan rekening 
     Sebesar Rp 30.000,-
!Setoran minimal Rp 25.000,- pertransaksi
!Dapat disetor kapan saja selama jam pelayanan
!Penarikan sebelum jatuh tempo akan dikenakan 

penalty 2 % dari saldo Siharta yang ditarik
  *Syarat dan ketentuan berlaku

            SOLIDARITAS KEDUKAANSOLIDARITAS KEDUKAAN
!Sebagai wujud solidaritas sesama anggota !Sebagai wujud solidaritas sesama anggota 
!Iuran perTahun peranggota  Rp 50.000,-!Iuran perTahun peranggota  Rp 50.000,-
!Besar Santunan Kedukaan Rp 5.000.000,-!Besar Santunan Kedukaan Rp 5.000.000,-
!Solidaritas ini diberikan kepada anggota yang aktif menyimpan!Solidaritas ini diberikan kepada anggota yang aktif menyimpan
     dan mengembalikan pinjaman secara teratur     dan mengembalikan pinjaman secara teratur

      SOLIDARITAS KEDUKAAN
!Sebagai wujud solidaritas sesama anggota 
!Iuran perTahun peranggota  Rp 50.000,-
!Besar Santunan Kedukaan Rp 5.000.000,-
!Solidaritas ini diberikan kepada anggota yang aktif menyimpan
     dan mengembalikan pinjaman secara teratur

         SOLIDARITAS KESEHATAN SOLIDARITAS KESEHATAN
!Sebagai wujud solidaritas sesama anggota !Sebagai wujud solidaritas sesama anggota 
!Iuran perTahun peranggota  Rp 30.000,-!Iuran perTahun peranggota  Rp 30.000,-
!Santunan rawat inap  Rp 2.000.000,- dengan besarnya !Santunan rawat inap  Rp 2.000.000,- dengan besarnya 

perklaim sebesar Rp 500.000,- selama 4 kaliperklaim sebesar Rp 500.000,- selama 4 kali
!Solidaritas ini diberikan kepada anggota yang aktif !Solidaritas ini diberikan kepada anggota yang aktif 

menyimpan dan mengembalikan pinjaman  secara teraturmenyimpan dan mengembalikan pinjaman  secara teratur

     SOLIDARITAS KESEHATAN
!Sebagai wujud solidaritas sesama anggota 
!Iuran perTahun peranggota  Rp 30.000,-
!Santunan rawat inap  Rp 2.000.000,- dengan besarnya 

perklaim sebesar Rp 500.000,- selama 4 kali
!Solidaritas ini diberikan kepada anggota yang aktif 

menyimpan dan mengembalikan pinjaman  secara teratur

            DAPERMA            DAPERMA
!Dana Perlindungan Bersama : jaminan !Dana Perlindungan Bersama : jaminan 

perlindungan baik Simpanan maupun pinjaman perlindungan baik Simpanan maupun pinjaman 
pada anggota Kopdit pada anggota Kopdit 

!Daperma memproteksi simpanan maksimal !Daperma memproteksi simpanan maksimal 
Rp 30.000.000,- dan pinjaman maksimal Rp 30.000.000,- dan pinjaman maksimal 
Rp 100.000.000,-Rp 100.000.000,-

!Daperma hanya memproteksi bagi anggota yang !Daperma hanya memproteksi bagi anggota yang 
aktif menyimpan dan mengembalikan pinjaman aktif menyimpan dan mengembalikan pinjaman 
secara teratursecara teratur

!Daperma memproteksi usia keanggotaan mulai !Daperma memproteksi usia keanggotaan mulai 
dari 17 tahun sampai 60 tahundari 17 tahun sampai 60 tahun

            DAPERMA
!Dana Perlindungan Bersama : jaminan 

perlindungan baik Simpanan maupun pinjaman 
pada anggota Kopdit 

!Daperma memproteksi simpanan maksimal 
Rp 30.000.000,- dan pinjaman maksimal 
Rp 100.000.000,-

!Daperma hanya memproteksi bagi anggota yang 
aktif menyimpan dan mengembalikan pinjaman 
secara teratur

!Daperma memproteksi usia keanggotaan mulai 
dari 17 tahun sampai 60 tahun

            PINJAMAN             PINJAMAN 
!Pinjaman diperuntukan bagi anggota!Pinjaman diperuntukan bagi anggota
!Pinjaman diatur dalam Pola Kebijakan Pengurus!Pinjaman diatur dalam Pola Kebijakan Pengurus
!Suku bunga pinjaman :!Suku bunga pinjaman :
     - Flat/Tetap : 1 % perBulan     - Flat/Tetap : 1 % perBulan
     - Menurun : 1,9 % perBulan     - Menurun : 1,9 % perBulan
!Administrasi Pinjaman!Administrasi Pinjaman
    - Profisi : 1.5 %    - Profisi : 1.5 %
    - Kapitalisasi : 2 % (menambah saldo simpanan     - Kapitalisasi : 2 % (menambah saldo simpanan 

kepemilikan)kepemilikan)
     * syarat dan ketentuan berlaku      * syarat dan ketentuan berlaku 

            PINJAMAN 
!Pinjaman diperuntukan bagi anggota
!Pinjaman diatur dalam Pola Kebijakan Pengurus
!Suku bunga pinjaman :
     - Flat/Tetap : 1 % perBulan
     - Menurun : 1,9 % perBulan
!Administrasi Pinjaman
    - Profisi : 1.5 %
    - Kapitalisasi : 2 % (menambah saldo simpanan 

kepemilikan)
     * syarat dan ketentuan berlaku 
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PRODUK PRODUK KSP KOPDIT ADIGUNAPRODUK PRODUK KSP KOPDIT ADIGUNAPRODUK PRODUK KSP KOPDIT ADIGUNA

5 Pilar Kopdit/CU : Pendidikan - Swadaya - Solidaritas - Inovasi - Persatuan dalam Keberagaman
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