No : 017/SP/KBG/I/2021
Hal : Penawaran Pendirian Koperasi
Dengan Hormat,
Bersama dengan ini kami PT. Konsultan Bisnis Gue yang salah satu unit usahanya adalah legal business service
mengajukan penawaran untuk Pendirian Koperasi yang sedang Anda rencanakan. Adapun detil dan penjelasan
pendirian Koperasi tersebut kami sampaikan sebagai berikut:

A. Ruang Lingkup Pengurusan Koperasi
1. Check dan Pemesanan Nama Koperasi
2. Akta Pendirian Koperasi
3. SK Kemenkumham
4. Rekomendasi dari Dinas Koperasi
5. NPWP dan SKT Badan Koperasi
6. Pengurusan Izin OSS RBA (Online Single Submission) yang Meliputi :
❖ NIB (Nomor Induk Berusaha) include :
• TDP,NIK,API-U
• Izin Lokasi
• Izin Operasional / Usaha
B. Persyaratan
1. Fc. Ktp anggota pendiri minimal 9 Orang.
2. Fc. Ktp dan Fc. Npwp pribadi pengurus koperasi, yaitu :
- KETUA
- SEKRETARIS
- BENDAHARA
- PENGAWAS
3. Surat bukti setor modal (Sebelum ada rekening, bisa bukti setor dari rekening
pribadi salah satu pengurus, Utamakan Bendahara)
4. Untuk koperasi unit serba usaha modal disetor 50 juta dan semua pengurus
harus membuat daftar riwayat hidup (Curiculum Vitae).
5. Untuk koperasi simpan pinjam modal disetor 150 juta dan semua pengurus
harus membuat daftar riwayat hidup (Curiculum Vitae).
6. Rencana usaha koperasi minimal 3 tahun kedepan.
7. Fc. Berita acara rapat anggota pembentukan koperasi dan kuasa rapat anggota.
8. Fc. Daftar hadir anggota rapat pendirian koperasi.
9. Salinan anggaran dasar / anggaran rumah tangga koperasi.
10. Syarat lain jika di perlukan.
C.
1.
2.
3.

Harga dan Sistem Pembayaran
Harga Jasa Pendirian Koperasi Rp. 15.000.000,-.
Pembayaran dalam bentuk cek/giro akan dianggap lunas apabila dana sudah dapat dicairkan.
Pembayaran dalam bentuk transfer online (kliring) akan dianggap lunas apabila dana sudah
diterima (masuk) ke rekening perusahaan kami.

D.
1.
2.
3.

Waktu Pengerjaan
Pengerjaan pengurusan izin pendirian koperasi selama 30 hari kerja.
Waktu pengerjaan terhitung setelah berkas persyaratan lengkap kami terima.
Proses pengerjaan akan kami informasikan selesai per izin atau begitu selesai semua.

E. Informasi dan Konsultasi
1. Untuk informasi proses adminitrasi dan proses pengurusan dapat menghubungi bagian customer
service kami 021-22862450 / 0811-899-6961
2. Konsultasi tentang perseroan dapat menghubungi di 0811-899-6961 (konsultan legal).

F. Persetujuan Penawaran
Untuk persetujuan penawaran ini dapat menghubungi kami:
Mobile
: 0811-899-6961
Email
: jasa@konsultangue.com
Website
: www.konsultangue.com
Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangannya kami ucapkan
terimakasih.

