UNDANGAN
PRA RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (PRA RAT)
TAHUN 2020
Nomor: 101/EKS/MCU/IX/2020

Pengurus KSP Melania Credit Union (selanjutnya disebut “MCU”), berkedudukan di Kota Bandung,
dengan ini mengundang Para Anggota KSP Melania Credit Union untuk menghadiri Pra Rapat
Anggota Tahunan (Pra RAT) Tahun 2020 (selanjutnya disebut “Rapat”) secara fisik maupun melalui
media daring (penggunaan aplikasi Zoom), yang akan diselenggarakan pada:
1. Setiap hari Sabtu di bulan Oktober pada pukul 09.00 WIB – selesai;
Tempat
: Hotel Yehezkiel Bandung
Jalan Surapati Nomor 191 – 193
Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler
Bandung 40123
2. Setiap hari Sabtu di bulan November pada pukul 11.00 WIB – selesai.
a. Anggota yang terdaftar di Kantor Cabang Ciwidey, tempat masih dalam konfirmasi.
b. Anggota yang terdaftar di Kantor Cabang Cirata:
Tempat
: Aula Kantor Cabang Cirata
Jalan Cipeundeuy Rajamandala Nomor 12
Kp. Citumpeng, Desa Nanggeleng, Kecamatan Cipeundeuy
Kabupaten Bandung Barat 40758
Mata Acara:
1. Penyampaian Laporan Perkembangan atas pelaksanaan Rencana Bisnis Koperasi (RBK)
dalam tahun berjalan yaitu periode 01 Januari 2020 – 31 Agustus 2020.
2. Pemilihan Perwakilan Anggota yang akan menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Tahun 2020.

Catatan:
1. MCU tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Anggota dan hanya melalui Media
Komunikasi MCU yang salah satunya adalah web MCU (https://www.melaniacu.com dan
https://mcu.co.id)
2. Anggota yang berhak hadir adalah yang namanya tercatat dalam Buku Daftar Anggota
KSP Melania Credit Union, telah mendaftarkan keikutsertaannya atau registrasi pada
https://bit.ly/PraRAT2020 dan memiliki rekening Tabungan Saham Khusus Anggota
(TASKA).
3. Sebagai upaya untuk mencegah penularan COVID-19, MCU menghimbau Para Anggota
untuk hadir melalui media daring, dengan prosedur sebagai berikut:
a. Para Anggota mendaftarkan keikutsertaannya atau registrasi pada
https://bit.ly/PraRAT2020
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4.

5.

6.
7.

b. Mengunduh aplikasi Zoom (https://zoom.us) pada media yang akan digunakan
untuk Rapat.
c. Pada H-1 penyelenggaraan Rapat, memeriksa kotak masuk e-mail untuk
mendapatkan meeting id dan password.
Anggota yang menghendaki kehadiran secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol
keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, yaitu sebagai berikut:
a. Demi keamanan dan Kesehatan bersama, MCU mensyaratkan setiap Anggota
untuk menggunakan masker selama berada di dalam area tempat Rapat.
b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Anggota tidak sedang
memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 36,5 °C).
c. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan physical distancing di tempat
Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat
selesai.
d. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan
COVID-19 lainnya yang ditetapkan oleh MCU.
e. MCU akan mengumumkan Kembali apabila terdapat perubahan dan/atau
penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu
kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan
pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran maupun penularan COVID19.
MCU akan membatasi kehadiran fisik Anggota di dalam ruang Rapat berdasarkan prinsip
first come first served, dan jika telah memenuhi kuota yang telah ditetapkan (sesuai
kapasitas ruangan dengan menerapkan physical distancing), Anggota yang tidak dapat
memasuki ruang Rapat akan diarahkan untuk mengikuti melalui media daring.
Bahan Rapat tersedia pada saat setelah melakukan registrasi keikutsertaan maupun juga
dapat menghubungi Media Komunikasi WhatsApp MCU.
Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Anggota dimohon dengan
hormat telah berada di tempat Rapat selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum
Rapat dimulai.

Bandung, 29 September 2020
KSP Melania Credit Union
Pengurus,

Drs. V. Djoko Susilo
Ketua

Anastasia Kusmariani, S.Pd.AUD
Sekretaris
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