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SURAT PERNYATAAN 

  

Yang bertandatangan di bawah ini :  

Nama   :         

No. KTP   :         

Tempat, Tanggal lahir :         

Alamat   :         

Koordinat  :         

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk :  

1. Menjadi anggota GM Community 
2. Menjadi anggota Yayasan Nursunda GM 
3. Menjadi anggota Perkumpulan Ahli Terapi Komplementer Komprehensif Indonesia (PATKKI) 
4. Menjadi sales distributor produk PT. Panca Tunggal Wibawa 
5. Menjadi anggota BMT Rahayu Kertaraharja GM   

Surat pernyataan ini dibuat, atas kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun dengan ketentuan 
sebagaimana terlampir dalam surat pernyataan ini.  

Bilamana dikemudian terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan isi pernyataan ini, maka saya bersedia untuk 
mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan dan diberhentikan dari keanggotaan saya.  

Demikian surat pernyataan ini, sebagai bentuk keseriusan saya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  

  

   

Saksi :  

1. ..............................  

2. ..............................   

.................................., .......................... 20…  

Yang membuat pernyataan.  

 

 

Materai 6000  

  

..................................................... 

 

  



Lampiran :  

Surat pernyataan Keanggotaan Nama          :...............................................  

  

Syarat Ketentuan Keanggotaan 

A. Kewajiban Anggota  

 Dengan ini saya ...................................................................................... bersedia untuk :  

1. Menjungjung tinggi nilai luhur Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
2. Menjaga integritas dan nama baik komunitas. 
3. Aktif melakukan koordinasi dan pembelajaran GM terapi di koordinat .......................... Yang beralamat 

di : ..............................................................................................................................  
4. Melakukan praktek penyehat tradisional sesuai dengan ketentuan GM Terapi dan perundang-undangan 

yang berlaku. 
5. Melakukan kerjasama dibidang terapi dengan :............................................ dan bersedia untuk 

memberikan royalty dari hasil aplikasi terapi saya kepada yang bersangkutan sebesar ......... 
(..........................................) %. 

6. Menyelesaikan proses administrasi pelatihan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) 
7. Melakukan perpanjangan surat rekomendasi PATKKI bilamana masa berlaku habis sebesar Rp. 500.000 

(lima ratus ribu rupiah).  
8. Membayar iuran PATKKI sebesar Rp. 35.000 ( tiga puluh lima ribu rupiah ) setiap bulan yang akan 

dibayarkan setiap tanggal 5 tiap bulannya.  
9. Melakukan pembelanjaan produk pada stokis PT. Panca Tunggal Wibawa baik untuk konsumsi ataupun 

untuk dijual kembali kepada konsumen. 
10. Melaporkan total pembelanjaan produk, banyaknya aplikasi dan pendapatan secara rutin tiap minggu 

kepada Dewan Pembina GM melalui stokis/koordinat sebagai bahan evaluasi dan monitoring terhadap 
perkembangan aplikasi terapi yang saya lakukan. 

11. Melakukan investasi keuangan melalui BMT GM dengan menyetor simpanan pokok dan simpanan 
sukarela sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

12. Mengikuti dan aktif dalam setiap program yang diselenggaran oleh GM.  

  

B. Hak anggota  

Setelah saya.................................................................................. menjadi anggota dari GM, maka saya berhak :  

1. Mendapatkan bimbingan dan arahan dalam menjalankan kegiatan terapi meliputi aspek spiritual, 
sosial, pendidikan, kesehatan dan finansial. 

2. Mengembangkan kewirausahaan dibidang terapi kesehatan tradisional melalui membuka tempat 
praktek mandiri secara perseorangan ataupun kelompok, menjadi stokis produk dan mengembangkan 
jaringan terapi sebesar-besarnya. 

3. Membeli produk ke PT. Panca Tunggal Wibawa dengan harga distributor/member. 
4. Mendapatkan sharing profit (bagi hasil) dalam bentuk royalty dari pembelanjaan produk ke PT. Panca 

Tunggal Wibawa sebesar 6 % (enam persen) untuk stokis, 1 % (satu persen) untuk pembina ke satu, 
0,5% ( nol koma lima persen ) pembina kedua dan ketiga dan 7 % (tujuh persen) untuk pembelanjaan 
pribadi yang akan diterima setiap maksimal tanggal 17 tiap bulannya. 

5. Mendapatkan bonus akumulasi pembelanjaan baik berupa uang tunai, barang, kendaraan ataupun trip 
perjalanan wisata sesuai dengan ketentuan PT. Panca Tunggal Wibawa. 

6. Mendapatkan keuntungan dari investasi finansial yang saya lakukan melalui BMT berupa sharing profit 
(bagi hasil) sesuai dengan ketentuan.  

  

  

 

 

Paraf/tanda tangan ..............                                                                                                                             hal 2........... 



Lampiran :  

Surat pernyataan Keanggotaan Nama          :...............................................  

  

C. Sanksi  

Setelah saya...................................................... menjadi anggota GM, maka saya bersedia mendapatkan sanksi 
bilamana saya melanggar ketentuan yang tercantum dalam lampiran surat pernyataan yang saya buat,  

berupa :  

1. Teguran Lisan  
a. Tidak melakukan koordinasi minimal dua kali dalam satu bulan tanpa alasan yang jelas. 
b. Tidak melakukan pembayaran iuran PATKKI satu bulan. 
c. Tidak melakukan pembelanjaan minimal Rp. 1.000.000 per bulan 
d.  Tidak menggunakan atribut resmi dalam aplikasi (seragam; rompi; kartu anggota). 

2. Teguran Tertulis  
a. Tidak melakukan koordinasi dalam satu bulan tanpa alasan yang jelas. 
b. Tidak melakukan pembayaran  iuran PATKKI dua bulan. 
c. Tidak melakukan pembelanjaan minimal Rp. 1.000.000 dalam tiga bulan  
d. Tidak melakukan perpanjangan rekomendasi maksimal setelah enam bulan masa berlaku habis 
e. Tidak melakukan aplikasi sesuai SOP 

3. Dinonaktifkan dan pencabutan rekomendasi praktek  
a. Tidak melakukan koordinasi dalam tiga bulan 
b. Tidak melakukan pembayaran iuran PATKKI tiga bulan 
c. Melakukan mal praktek  

 

Dan dengan ini saya memberikan izin kepada tim receipal yang ditunjuk GM untuk memberlakukan sanksi 
tersebut apabila saya tidak sesuai dengan surat pernyataan yang saya buat ini.  

  

Saksi :  

1. ..............................  

2. ..............................   

.................................., .......................... 20…  

Yang membuat pernyataan.  

  

 

Materai 6000 

  

..................................................... 

  

Catatan :  

1. Surat pernyataan dibuat bermaterai 6.000 2 buah 
2. Surat pernyataan di fotocopy 2 rangkap 
3. Asli di serahkan ke GM melalui tim receipal, foto copy dipegang koordinat dan pribadi 


