ANGGARAN DASAR
KOPERASI SYARIAH “SYARIKAT MADANI DEPOK”
BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
(1)

(2)
(3)

Badan usaha ini bernama Koperasi Syariah “Syarikat Madani Depok”
dengan nama singkat dalam Anggaran Dasar disebut Kopsyah (Koperasi
Syariah) “SMD”.
Kopsyah SMD berkedudukan di Jl. Margonda Raya No. 241 Depok, Jawa
Barat.
Kopsyah SMD dapat membuka cabang / perwakilan di dalam maupun di luar
negeri sesuai keputusan rapat anggota.

BAB II
VISI DAN MISI
Pasal 2
(1)
(2)

Visi Koperasi Syariah SMD adalah :
”Menjadikan Koperasi syariah Sebagai Pilar Pembangunan Ekonomi Umat”
Misi Koperasi Syariah SMD adalah
a. Meningkatkan pendapatan anggota khususnya dan masyarakat pada
umumnya.
b. Mensejahterakan anggota khususnya dan mayarakat luas pada
umumnya.
c. Membentuk stabilitas ketahanan pangan masyarakat luas melalui
perluasan swa sembada pangan yang kokoh dan berkelanjutan.
d. Membangun kesadaran masyarakat akan kehidupan bergotong royong
dalam melakukan aktivitas usahanya.
e. Menciptakan pengusaha-pengusaha muslim yang tangguh dilingkungan
masyarakat bebas.

BAB III

LANDASAN DASAR DAN PRINSIP KOPERASI
Pasal 3
(1)
(2)
(3)

Koperasi Syariah SMD berlandaskan Syari’at Islam yang merujuk kepada Al
Qur’an dan Sunnah Rosulullah SAW.
Koperasi Syariah SMD berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Koperasi Syariah SMD berdasarkan Azas kekeluargaan sesuai UU No.25
Tahun 1992 tentang perkoperasian

Pasal 4
(1)

Koperasi Syariah SMD melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip :
a. Keanggotaan bersifat Sukarela dan Terbuka.
b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
c. Pembagian SHU dilakukan secara Adil sebanding dengan besarnya jasa
Usaha masing-masing anggota
d. Kemandirian.

(2)

Dalam mengembangkan Koperasi Syariah SMD, dilaksanakan pula prinsipprinsip :
a. Pendidikan Koperasi Syariah.
b. Kerjasama antar Koperasi Syariah dan industri pemerintah dan swasta.

BAB IV
FUNGSI DAN PERAN
Pasal 5
(1)
(2)
(3)

Membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota
khususnya dan masyarakat pada umumnya. Serta meningkatkan
kesejahteraan sosial.
Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan
anggota dan masyarakat muslim pada umumnya.
Memperkokoh dan menjaga berkelanjutan perekonomian anggota dan
masyarakat muslim melalui kegiatan ekonomi berlandaskan Syari’at Islam.

BAB V
TUJUAN SERTA USAHA KOPERASI SYARIAH
“SYARIKAT MADANI DEPOK”
Pasal 6

(1)

Koperasi Syariah SMD bertujuan memajukan kesejahteraan anggota
khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya serta ikut membangun
tatanan perekenomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang
maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pasal 7

(2)

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Koperasi Syariah SMD
menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :
a. Menggiatkan anggota untuk menyimpan/menabung pada koperasi secara
teratur dan sampai batas tertentu
b. Menjalankan usaha property, arsitektur, teknologi informasi, advertising,
digital printing, dan rumah makan.
c. Menjalankan usaha perdagangan umum besar dan eceren (retail)
d. Menjalankan usaha Jasa penyediaan tenaga kerja, angkutan karyawan,
angkutan sekolah dan angkutan barang.
e. Menyelenggarkan pembiayaan kepada anggota sesuai prisip syariah.
f. Turut aktif berusaha yang berkaitan dengan program pemerintah.
g. Menyelenggarakan kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak ketiga,
industri pemerintah dan swasta

BAB VI
KEANG GOTAAN
Pasal 8
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

Anggo ta Koper asi adala h pemil ik sekal igus pengg una jasa Kopsyah
SMD yang terca tat di buku anggo ta Kop erasi Syaria h SMD
Yang dapat diter ima menja di anggo ta Koperas i Syariah SMD adala h
WNI yang memen uhi syara t antar a lain :
a. Mempu nyai kemam puan penuh untuk mela kukan tinda kan hukum .
b. Beral amat di wilayah Kabup aten maupu n Kotam adya Depok .
c. Berp rofes i seba gai Guru, Karya wan, profe siona l, peda gang dan
wiras wasta .
d. Telah memba yar simpa nan Poko k dan simpa nan wajib yang
dite tapka n dalam angga ran Rumah Tang ga ini.
e. Telah menye tuju i isi angga ran Dasar dan Rumah Tang ga, Keput usan
Rapat Anggo ta serta perat uran-perat uran Koper asi Syari ah yang
berla ku.
Kean ggotaa n Koperasi Syariah SMD mula i berla ku dan hanya dapat
dibu ktika n denga n catat an dalam buku dafta r anggo ta.
Seseo rang yang akan masuk menja di anggo ta Koperasi Syariah SMD
haru s menga jukan permo honan seca ra tertu lis.
Perm intaa n berh enti seba gai anggo ta haru s diaju kan seca ra tertu lis
kepad a pengu rus.

(6)

Seseo rang anggo ta yang dibe rhent ikan oleh pengu rus dapat memin ta
perti mbanga n pada rapat anggo ta berik utnya yang terde kat.

(7)

Kean ggotaa n Koperasi Syaria h mele kat pada diri anggo ta sendi ri dan
tida k dapat dipin dah tanga nkan.
Pasal 9

Setia p anggo ta Koperasi Syaria h SMD mempu nyai kewaj iban :
a. Memat uhi angga ran Dasar dan Rumah Tangga, pera turan khus us dan
keput usan yang telah disep akat i dalam rapat anggo ta.
b. Memba yar simpa nan pokok dan simpa nan wajib serta simpa nan beku
yang dipu tuska n dalam Rapat Anggo ta.
c. Berpa rtisi pasi dalam kegia tan usaha yang disel engga rakan Koperasi
Syaria h SMD
d. Menge mban gkan dan meme lihar a keber samaa n berda sarka n asas
keke luarg aan.
e. Menan ggung keru gian sesua i denga n pasa l 40 Angga ran Rumah
Tang ga.
Pasal 10
(1)

Setia p anggo ta Koperasi Syaria h SMD mempu nyai Hak :
a. Mengh adir i, menya takan penda pat dan membe rikan suara dalam
rapat anggo ta.
b. Memil ih atau dipi lih menja di anggo ta pengu rus dan penga was
c. Memin ta diada kan rapat anggo ta, rapat anggo ta luar biasa sesua i
denga n keten tuan pasal 13 dan 14.
d. Menge mukak an penda pat dan saran kepad a pengu rus dilua r rapat
anggo ta baik dimin ta maupu n tidak dimin ta.
e. Meman faatk an Kope rasi Syari ah dan menda patka n pela yanan yang
sama antar a sesam a anggo ta.
f. Mempe roleh sisa pemb agian SHU sesua i denga n jasa atau trans aksi
Pasal 11

(1)

Kean ggotaa n bera khir bilam ana :
a. Menin ggal dunia
b. Memin ta berh enti atas kehen dak sendi ri
c. Diber henti kan oleh pengu rus karen a tidak meng indah kan kewaj iban
seba gai anggo ta, atau berbu at sesua tu yang merug ikan koper asi.
Pasal 12

(1)
(2)

Disam ping anggo ta dimak sud dalam pasa l 7, Koperasi Syariah SMD
dapat mene rima anggo ta luar biasa .
Yang dapat dite rima seba gai anggo ta luar biasa adala h:
a. Pendu duk WNI yang bukan berdo misil i diwi layah Kabup aten/
Kotam adya Depok atau dalam wilay ah Jabod etabe k (jaka rta, bogor ,

tange rang dan bekas i)
b. Mempu nyai kemam puan penuh untuk melak ukan tindakan hukum

(3)

(4)

(dewa sa).
c. Menye takan secar a tertu lis telah menye tujui isi angga ran dasa r,
angga ran rumah tangg a dan perat uran yang berla ku di Koperasi
Syari ah SMD.
Dalam hal anggo ta luar biasa tidak ada ikata n hak dan kewaj iban
seba gaima na haln ya anggo ta Koperas i Syar iah SMD tetap i tetap
berpa rtisi pasi dalam kegia tan.
Anggo ta Luar Biasa mempun yai hak suara dalam rapat anggo ta dan
tida k punya hak dipi lih atau memi lih menja di pengu rus atau penga was.
BAB VII
RAPAT ANGGO TA
Pasal 13

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Rapat anggo ta merup akan peme gang kekua saan terti nggi dalam
Koperasi Syari ah SMD
Dalam rapat anggo ta tiap anggo ta mempu nyai hak 1 (satu ) hak suara .
Rapat anggo ta diad akan sekur ang-kuran gnya 1 (satu ) kali setah un dan
disel engga rakan palin g lamba t 6 (enam ) bulan setel ah tahun buku.
Rapat anggot a dapat diad akan atas keput usan pengu rus dan
dibe ritah ukan sekur angkuran gnya 7 (tuju h) hari sebel um pela ksana an.
Rapat anggo ta harus dihad iri 50+1 % dari jumla h anggo ta Koper asi
Syari ah.
Pasal 14

(1)

(2)

(3)

Jika rapat anggo ta tida k dapat berla ngsun g karen a tidak dapat
memen uhi keten tuan dimak sud pasa l 13 ayat 5 maka rapat ditun da
selam a 1 (satu ) bulan , namun jika dalam 1 (satu ) bulan tidak juga
memen uhi quoru m maka pengu rus dapat meng adaka n Rapat Anggo ta
Luar Biasa .
Keput usan Rapat anggo ta diamb il seca ra musyawarah untuk mufak at.
Jika dalam hal ini tida k terca pai kata mufak at keput usan diamb il
berda sarka n suara terba nyak .
Anggo ta yang tidak hadi r tidak dapat diwa kili dan dian ggap menye tujui
hasil mufak at.
Pasal 15

(1)
(2)

Rapat anggo ta berha k memin ta kete ranga n dan pertan ggung jawab an
Pengu rus dan Penga was meng enai sega la sesua tu yang terja di dalam
penge lolaa n Koperas i Syar iah SMD
Rapat anggo ta mempu nyai wewen ang menet apkan antar a lain :
a. Angga ran Dasar dan Angga ran Rumah Tang ga

b. Kebi jakan Umum dibid ang
Koper asi Syari ah SMD

Organ isasi , mana jemen

dan

usaha

c. Memil ih, menga ngkat dan membe rhenti kan pengu rus dan penga was.
d. Penge sahan perta nggun g jawab an pengu rus dan penga was dalam
tugas nya, terma suk lapor an keuan gan, nerac a dan rugi laba.
e. Renca na/ Prog ram kerja Kope rasi Syar iah SMD melip uti angga ran
penda patan .
f. Pengg abung an, peleb uran atau pembu baran Koper asi Syari ah SMD.
g. Pemba gian sisa Hasil Usaha
Pasal 16
(1)
(2)

Setia p rapat anggo ta harus dibu at berit a acara Rapat yang ditan da
tanga ni oleh pimp inan dan notul en rapat .
Keput usan Rapa t Anggo ta Kope rasi Syari ah SMD ditan da tanga ni oleh
ketua dan sekre tari s Koper asi Syari ah SMD
Pasal 17

(1)

(2)

Acara Rapat Anggota Tahun an Kope rasi Syar iah SMD memua t antar a
lain :
a. Pembu kaan
 Pemba caan kalam Ilah i dan sari tila wah
 Penga ntar kata dari panitia
 Lapor an singk at dari pengu rus
 Sambu tan-sambu tan
b. Acara Pokok
 Penya mpaia n quoru m rapat
 Penge sahan acara rapat anggo ta tahun an/lu ar biasa .
 Lapor an perta nggun g jawab an pengu rus terma suk lapor an
kelem bagaa n, usaha dan keuan gan.
 Lapor an hasil penga wasan oleh pengawa s.
 Pemba caan dan penge sahan renca na kerj a dan renca na
Angga ran Penda patan dan Belan ja Koper asi Syari ah SMD untuk
tahun berja lan.
 Penet apan pemba gian sisa hasil usaha
 Pemi lihan pengu rus dan penga was.
 Tausi yah oleh Dewan Syar iah/ alim ulama
 Penut up.
Lapor an perta nggun g jawab an pengu rus dan penga was serta prog ram
kerja dari RKATK S (Renc ana Kerja Angga ran Tahun an Koper asi
Syari ah) disam paika n kepad a anggo ta palin g lamba t 7 (tuju h) hari
sebe lum rapat anggo ta tahun an dilak sanak an.

BAB VIII
PENGU RUS

Pasal 18

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

Pengu rus Kope rasi Syari ah SMD dari dan oleh Anggo ta dalam RAT/
Luar biasa .
Pengu rus merup akan peme gang Kuasa RAT/ Luar biasa
Yang dipi lih menja di pengu rus adala h anggo ta yang memen uhi syara tsyara t :
a. Berta qwa kepad a Allah dan Rasul nya
b. Dapat memba ca dan menu lis Al Qur’a n
c. Memil iki sifat jujur dan tramp il dan bera khlak / berp rilak u baik di dalam
maupu n dilua r Koper asi Syari ah.
d. Mempu nyai wawas an yang luas tenta ng perko peras ian syari ah
e. Sudah menja di anggo ta Koper asi Syari ah SMD minim al 1 (satu )
tahun dan mempe rliha tkan kedis iplin an dan loyalita s kepad a Kope rasi
Syari ah SMD
f. Tidak menja di anggo ta organ isasi terla rang atau tersa ngkut perka ra
pidan a baik dalam prose s maupu n terpi dana .
g. Tundu k kepad a ketet apan Angga ran Dasar dan Rumah Tang ga.
Pengu rus dipil ih untuk masa jabat an 3 (tiga ) tahun dan dapa t dipil ih
kemba li.
Bilam ana Anggo ta pengu rus menin ggal dunia atau berhe nti sebel um
masa jabat annya habis , maka Rapat Anggo ta Luar Biasa dapat
menga ngkat pengg antin ya dari pengu rus lainn ya atau dari kalan gan
anggo ta Kope rasi Syar iah SMD
Pasal 19

(1)
(2)
(3)

Pengu rus terdi ri atas sekur ang-kuran gnya 5 oran g atau seban yakbanya knya 7 oran g.
Nama-nama pengu rus dicat at dalam dafta r buku dafta r pegur us.
Pengu rus setia p waktu dapat diber hent ikan oleh rapat anggo ta apabi la :
a. Pengu rus melaku kan kecu ranga n dan meru gikan Koper asi Syari ah
SMD
b. Pengu rus tidak menta ati ketetapa n AD/AR T Kope rasi Syar iah SMD
c. Pengu rus tidak loyal lagi kepad a Koper asi Syari ah SMD

Pasal 20
Tugas dan kewaj iban Pengu rus antar a lain :
(1) Memim pin organ isasi dan usaha Koper asi Syari ah SMD , melak ukan
sega la perbu atan hukum untuk dan atas nama Koper asi Syari ah SMD
serta mewak iliny a dihad apan dan dilua r penga dilan .
(2) Menye leng garak an Rapat Anggo ta Tahun an/ Luar biasa dan rapat
pengu rus serta mempe rtang gung jawab kan pada rapat anggo ta
menge nai tugas kepen gurus annya .
(3) Menye leng garak an admin istra si organ isasi secar a terti b dan rapih .
(4) Memut uska n mene rima dan meno lak anggo ta baru serta pembe rhent ian

(5)

anggo ta.
Memba ntu

penga was

dalam

mela kukan

penga wasan

denga n

membe rikan keter angan yang dipe rluka n.
Pasal 21
(1)

(2)

Setel ah tahun buku Koper asi Syar iah SMD ditut up, palin g lamba t sete lah
satu bulan sebel um diada kan RAT, pengu rus menyu sun lapor an tahun an
yang memua t antar a lain :
a. Keada an organ isasi dan usaha Koper asi Syari ah SMD yang dicap ai.
b. Perh itung an tahun an yang terdi ri atas dari nera ca rugi laba, serta
penje lasan berup a Catat an Atas Lapor an Keuan gan.
Lapor an tahun an sebag aiman a dima ksud dalam ayat 1 dita nda tanga ni
oleh semua anggo ta yang hadi r.
Pasal 22

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Pengu rus Koper asi Syari ah SMD dapat menga ngka t Penge lola (Dire ktur,
mana ger dan karya wann ya) yang dibe ri wewen ang dan kuasa untuk
menge lola usaha maupu n kegia tan.
Renca na penga ngkat an terse but (ayat 1) diaju kan dalam rapat anggo ta
untuk mend apat perse tujua n.
Kegia tan yang dilak ukan oleh penge lola tida k mengu rangi tangg ung
jawab pengu rus.
Hubun gan anta ra penge lola terse but (ayat 1) merup akan hubun gan kerja
atas dasa r peri katan .
Penge lolan berta nggun g jawab terha dap pengu rus.

BAB VII
PENG AWASAN
Pasal 23
(1)
(2)
(3)
(4)

Penga was dipi lih dari dan oleh Anggo ta dalam Rapat Anggo ta.
Penga was terdi rii atas Penga was Syari ah dan Penga was Opera siona l
Penga was berta nggun g jawab terha dap rapat Anggo ta.
Yang dipil ih menja di anggo ta penga was adala h anggo ta Koper asi
Syari ah SMD yang memen uhi syara t-syara t :
a. Berta qwa kepad a Allah dan Rasul nya
b. Dapat memba ca dan menu lis Al Qur’a n
c. Memil iki sifat jujur dan tramp il dan bera khlak / berp rilak u baik di dalam
maupu n dilua r Koper asi Syari ah SMD
d. Mempu nyai wawas an yang luas tenta ng perko peras ian syari ah
e. Sudah menjadi anggo ta Koper asi Syari ah SMD minim al 1 (satu )
tahun dan mempe rliha tkan kedis iplin an dan loyal itas kepad a Kope rasi
Syari ah SMD
f. Tida k menja di anggo ta organ isasi terla rang atau tersa ngkut perka ra

pidan a baik dalam prose s maupu n terpi dana .
g. Tundu k kepad a ketet apan Angga ran Dasar dan Rumah Tang ga.
(5)

Penga was dipil ih untuk masa jabat an 3 (tiga ) tahun dan dapat dipil ih
kemba li.
Pasal 24

(1)
(2)

Penga was bertu gas untuk melak ukan penga wasan terha dap kebij akan
dan penge lolaa n Kope rasi Syari ah sekur ang-kuran gnya 6 (enam) bulan
sekal i.
Penga was bertu gas untuk membu at lapor an tertu lis tenta ng hasil
penga wasan dan disam paika n kepad a pengu rus dan dilap orkan kepad a
rapat anggo ta.
Pasal 25

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Penga was berwe nang mene liti catat an dan pembu kuan yang ada pada
Koper asi Syari ah SMD
Penga was berwe nang untuk menda patka n keter angan yang dipe rluka n.
Penga was berwe nang membe rikan korek si, saran dan perin gatan
kepad a pengu rus.
Dalam hal-hal terte ntu penga was bisa memin ta bantu an kanto r akun tan
publ ik denga n perse tujua n pengu rus.
Biaya akuntan Publ ik dibeb an kan Koper asi Syar iah SMD
Pasal 26

(1)
(2)

Penga was tidak mene rima gaji tetap i dapat diber ikan uang jasa.
Penga was seban yak-banya knya 4 oran g denga n susun an Ketua dan
anggo ta.
BAB VIII
DIRE KTUR, MANAJE R DAN KARYAW AN
Pasal 27

(1)
(2)

(3)

Pelaksa nakan usaha-usaha Koperas i Syariah SMD dilakuk an oleh
Direktu r, para manajer dan karya wan yang ditun juk dan ditet apkan oleh
Pengu rus.
Direkt ur, mana jer-mana jer dan karya wan dian gkat dan diber henti kan
oleh pengu rus serta hubun gan kerja antar a pengu rus dan dan direktur ,
mana jer dan karya wan ditua ngkan dalam kontr ak kerja yang ditan da
tanga ni bersa ma kedua pihak .
Direk tur dan para manje r berta nggun g jawab kepada pengu rus Koper asi
Syari ah SMD
BAB IX

DEWAN PENAS EHAT

Pasal 28
(1)
(2)
(3)

Untu k kepen tinga n Koper asi Syari ah SMD Rapat anggo ta dapat
menga ngkat dewan penas ehat
Dewan penas ehat tidak mene rima gaji tetap i dapat dibe rikan uang jasa.
Dewan penas ehat dapat membe ri saran atau penda pat kepad a pengu rus
untuk kemaj uan koper asi baik dimin ta maupu n tida k dimin ta adan saran sarannya tidak mutla k dite rima/ dilak sanak an.
BAB X
PEMB UKUAN KOPER ASI SYARI AH
“SYARI KAT MADAN I DEPOK ”
Pasal 29

(1)
(2)
(3)
(4)

Tahun buku Kope rasi Syar iah SMD dimul ai dari tang gal 1 Janua ri s/d 31
Desem ber.
Pembu kuan Koper asi Syari ah SMD dilak ukan oleh Penge lola (Dire ktur,
para mane jer dan karya wan)
Setia p tahun buku dilap orkan oleh pengu rus meng enai keada an rugi/
laba usaha .
Pembuku an Koper asi Syar iah SMD dapat meng gunak an siste m akuta nsi
yang sesua i denga n keten tuan yang berla ku.

BAB XI
MODAL KOPER ASI SYARI AH “SYARI KAT MADANI DEPOK”
Pasal 30
(1)
(2)

(3)

Moda l Kope rasi Syari ah SMD terdi ri dari moda l sendi ri dan moda l luar/
pinja man.
Moda l sendi ri dapat bera sal dari :
a. Simpa nan Pokok
b. Simpa nan Waji b
c. Dana Cadan gan
d. Hibah
e. Dona si
Moda l Luar / pinja man bera sal dari :
a. Anggo ta
b. Koper asi Syariah lain
c. Bank dan lemba ga lain denga n siste m syari ah
d. Pener bita n obli gasi dan surat-surat berh arga.
e. Sumbe r dana lain yang syah.

(4)

Sela in moda l yang dimak sud ayat 1 (satu ), dapat pula melak ukan
pemup ukan moda l penye rtaan .

Pasal 31
(1)

(2)

Setia p anggo ta harus menyi mpan atas naman ya sendi ri pada Koper asi
Syari ah SMD beru pa simpa nan pokok sebes ar Rp 300.00 0,00 (Tiga
Ratus Ribu Rupiah ).
Setia p anggo ta diwa jibka n pula atas naman ya sendi ri menyi mpan
simpa nan wajib sebes ar Rp 50.00 0,00 (Lima Puluh Ribu rupi ah) setia p
bula nnya hingg a bata s terte ntu berda sarka n Rapat Anggo ta dan Moda l
Penye rtaan .
Pasal 32

(1)
(2)

Simpa nan Poko k dan simpa nan wajib tida k dapat dimin ta kemba li
selam a masih menja di anggo ta Koper asi Syari ah SMD
Simpa nan yang dimak sud dalam ayat 1 (satu ) diatas dapat dikemba likan
kepad a anggota setel ah dukur angi bagia n tang gunga n yang dite tapka n
jika anggo ta terse but diseb abkan kelal aiann ya telah meru gikan Koper asi
Syari ah SMD

BAB XII
SISA HASIL USAHA
Pasal 33
(1)

(2)

Sisa hasil usaha Koper asi Syar iah SMD merup akan penda patan yang
dipe roleh dalam satu tahun buku dikuran gi denga n biaya penyu sutan dan
kewaj iban lainn ya terma suk paja k dalam tahun buku yang bersa ngkut an.
Sisa hasil usaha yang diper oleh pemba giann ya diatu r sebag ai berik ut :
a. 30 % untuk dana cadan gan penge mban gan Koperasi Syari ah SMD
b. 45 % untuk anggo ta seban ding denga n parti sipas i moda l
c. 5 % untuk dana pengu rus
d. 5 % untuk dana kesej ahter aan karya wan
e. 5 % untuk dana sosial (zaka t infaq dan sede kah)
f. 5 % untuk pendi dikan
g. 5 % untuk keper luan lain sesua i denga n keput asan rapa t anggo ta.
Pasal 34

(1)
(2)

Uang cadan gan adala h keka yaan Koper asi Syari ah yang dised iakan untuk
menut up keru gian sehin gga tidak boleh diba gikan kepad a anggo ta.
Rapat anggo ta dapat memu tuska n untuk mempe rguna kan palin g tingg i
50 % dari jumla h cadan gan untuk perluasan usaha Koper asi Syari ah SMD
BAB XIII
TANGG UNGAN ANGGO TA
Pasal 35

(1)

(2)

Apabila Koperas i Syariah SMD dibuba rkan dan pada penyele saianny a
ternyat a kekayaa n Koper asi Syari ah SMD tidak mencu kupi untuk melun asi
sega la kewaj ibann ya, maka sekal ian anggo ta diwaj ibkan menan ggung
keru gian masin g-masin g terba tas pada simpa nan Poko k dan simpa nan
Wajib . Masin g-masi ng anggo ta menan gung kerug ian sama banya knya.
Keru gian yang dide rita oleh Kope rasi Syari ah SMD pada suatu akhir tahun
buku ditu tup denga n uang cadangan .

BAB IV
PEMB UBARAN KOPE RASI SYARI AH
“SYARIK AT MANDI RI DEPOK” DAN PENYE LESAI AN
Pasal 36

(1)

Pembuba ran Koperas i Syariah
keputu san Rapat Anggo ta.

SMD

dapat

dilakuk an

berdasa rkan

Pasal 37
(1)
(2)
(3)

Pembu bara n Koper asi Syar iah SMD haru s diada kan Rapat Anggota
Khusu s menge nai pembu baran .
Pembu bara n Koper asi Syar iah SMD didas arkan pada kondi si tidak adany a
kegia tan lagi serta tida k akan melan jutka n kegia tanny a lagi.
Keput usan Pemb ubara n Koper asi Syari ah SMD oleh rapat anggo ta
dilak ukan seca ra tertu lis oleh kuasa rapat anggo ta kepad a semua kredi tor
dan Pejab at yang berwe nang.
BAB XV
JANGK A WAKTU
Pasal 38

(1)

Koper asi Syari ah SMD didi rikan dalam jangk a waktu tidak terba tas sesua i
denga n maksu d dan tujua n sebag ai mana dimak sud dalam pasal 6.
BAB XVII
SANGS I-SANGSI
Pasal 39

(1)
(2)

(3)

Selu ruh anggo ta, pengu rus dan penga was wajib menta ati segal a
keten tuan-keten tuan dalam angga ran Dasar / Angga ran Rumah Tang ga dan
perat uran lainn ya yang berla ku.
Apabi la keten tuan-keten tuan terse but tidak ditep ati, dilan ggar atau di
ingka ri maka kepad a anggo ta, pengu rus dan penga was dapat diken akan
sangs i oleh rapat anggo ta berup a :
a. Perin gatan .
b. Dibe rhen tika n atas kem auan send iri
c. Dibe rhen tika n dari jaba tan peng urus
d. Dibe rhen tika n dari kean ggot aan sete lah 3 (tig a) kali per inga tan
Mana jer dan kary awan yang meru gika n Kope rasi Syar iah SMD akan
dise lesa ikan menu rut kete ntua n huku m yang berl aku.

BAB XVII I
Pasa l 40
PER ATUR AN KHUS US
(1)

Rapat Anggo ta menet apkan Perat uran Khusu s yang memua t ketent uan
yang tidak terc antu m dala m Angg aran Dasa r dan Ang gara n Ruma h
Tang ga.

BAB XIX
PENU TUP
Pasa l 41
Demi kian Ang gara n Ruma h Tang ga Kop eras i Syar iah SMD ini dite tap kan dan
diat ur oleh rapa t ang gota dan dita nda tang ani oleh peng urus yang dibe ri kuas a
oleh Rapa t Ang gota Koperas i Syari ah “Syar ikat Madan i Depo k” di “Depo k”
Peng urus Kope rasi Syar iah SMD .
(1) Ketu a
: ………… ………… ..
(2) Wak il Ketu a
: ………… ………… …
(3) Seke rtar is
: ………… ………… …
(4) Bend ahar a
: ………… ………… …
(5) Dewa n Syar iah
: ………… ………… …
(6) Dewa n Pen gawa s : ………… ………… …

