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VASC INDONESIA
VASC was founded on a vision to create sustainable satisfaction for many.
To achieve that goal, we are committed to provide best products and services.
We are fully aware of the challenges we face, but we are determined to succeed;
aim to exceed expectations.
We continually set the standards of excellence in all of our efforts;
to create sustainable satisfaction for many;
our team, partners, customers and their people.
It is our main priority that, we believe, will make us better as well.
Representing VASC,

Bastian M. Manalu

Rifki Pramada

Pres. Director

Director
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VA SVASC
C I NINDONESIA
DONESIA
VISION
To be a preferred choice in providing products and services for sustainable satisfaction
Menjadi pilihan terbaik untuk kepuasan yang berkelanjutan

MISSION
At VASC, we endeavour to provide best products and services for many; to serve best and it will lead us to achieve the best as well
Di VASC, kami berusaha untuk memberikan produk dan jasa terbaik; memberikan pelayanan terbaik untuk pencapaian yang lebih baik

CORPORATE VALUES

www.vasc.co.id

VASC Focus Business

t

VASC Collection
VASC_COLLECTION

VASC_INFO

VASC Collection is our in-house brand with simplicity, edgy and youth spirit concept.

We also take private label by providing stitching service to meet your own design for various
purposes; fashion line, corporate uniform, school uniform, event uniform, etc.
www.vasc.co.id

VASC Focus Business
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VASC Communications
VASC_COMMUNICATIONS
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VASC Focus Business

t

VASC Financial Services
VASC actively supports public and local micro-entrepreneurs by providing
a variety of financial services:
consultation, transactional, loan and savings accounts.
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VASC Focus Business

t

VASC Trip
VASC_TRIP
Open & Private Trip
We aim to provide best packages of trips for you to explore ;
we offer affordable prices yet great services to make you experience best moments

We also manage private trip; to create customized trips according to your preference and purpose
www.vasc.co.id

VA SVASC
C I NINDONESIA
DONESIA
At VASC, we put our clients first and our team have what it takes to provide best services and
products.
Upon the trusts and good relationships with our clients make us a strategic partner for your business
purposes.

Some of our clients:

vasc_indonesia
www.vasc.co.id

VA S CPORTOFOLIO
INDONESIA
Sales, Marketing & Communications Services
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VA S CPORTOFOLIO
INDONESIA
Product Photography

www.vasc.co.id

VA S CPORTOFOLIO
INDONESIA
Event Photography
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VA S CPORTOFOLIO
INDONESIA
Booth Photography
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VA S CPORTOFOLIO
INDONESIA
Website Development
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VASC - bersama, menjadi lebih baik!

VASC GRUP INDONESIA - Koperasi Simpan Pinjam
telah terdaftar dan mendapatkan izin simpan pinjam dari
Kementerian Koperasi dan UKM

VASC - bersama, menjadi lebih baik!

Produk dan Layanan
Simpanan
Simpanan Utama

-

Simpanan Pokok
Simpanan Wajib
Simpanan Reguler

Simpanan Khusus

-

Simpanan Khusus Deposito
Simpanan Khusus Berencana

Pinjaman

-

Pinjaman Kelompok
Pinjaman Invoice Financing
Pinjaman Pensiun Sejahtera
Pinjaman Serbaguna
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Produk dan Layanan
Simpanan Khusus Deposito
Nominal penempatan minimal Rp. 10.000.000
3 BULAN

6 BULAN

12 BULAN

24 BULAN

36 BULAN

48 BULAN

60 BULAN

7%

8,5%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

*kelipatan 2.500.000

Syarat & ketentuan lainnya
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Biaya anggota baru Rp. 50.000 (dibayarkan hanya sekali selama masih menjadi anggota)
Simpanan Pokok Rp. 1.000.000 (bisa ditarik apabila berhenti dari keanggotaan)
Biaya adm pembukaan Deposito Rp. 100.000
Imbal jasa diatas Rp. 240.000 akan dikenakan pajak final 10%
Bunga dapat dicairkan per bulan atau jatuh tempo
Deposito tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo
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Produk dan Layanan
Deposito Koperasi vs Bank Umum
* pajak 20%

1

3

6

12

4,0%

5,0%

5,5%

5,5%

50.000.000

166.667

208.333

229.167

229.167

100.000.000

333.333

416.667

458.333

458.333

200.000.000

666.667

833.333

916.667

916.667

3

6

12

24

36

48

60

7,0%

8,5%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

50.000.000

291.667

354.167

416.667

500.000

583.333

666.667

750.000

100.000.000

583.333

708.333

833.333

1.000.000

1.166.667

1.333.333

1.500.000

200.000.000

1.166.667

1.416.667

1.666.667

2.000.000

2.333.333

2.666.667

3.000.000

BANK

VASC

* pajak 0-10%
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Produk dan Layanan
Simpanan Khusus Berencana
Nominal setoran minimal Rp. 500.000 per bulan
1

2

9,00%

9,00%

3

4

5

6

7

8

9

10

10,00% 12,00% 12,00% 13,00% 13,00% 13,00% 14,00% 14,00%

* dalam tahun
* kelipatan 50.000

Syarat & ketentuan lainnya
1.
2.
3.
4.
5.

Biaya anggota baru Rp. 50.000 (dibayarkan hanya sekali selama masih menjadi anggota)
Simpanan Pokok Rp. 500.000 (bisa ditarik apabila berhenti dari keanggotaan)
Biaya adm pembukaan Simpanan Berencana Rp. 50.000
Imbal jasa diatas Rp. 240.000 akan dikenakan pajak final 10%
Pokok dan bunga tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo

Simulasi*
Setoran rutin Rp. 1.000.000 per bulan
Tenor 5 tahun (60 bulan)
Suku bunga 12% p.a.
Jumlah total pokok adalah Rp. 60.000.000
Jumlah total bunga adalah Rp. 22.486.366
Total investasi anda adalah Rp. 82.486.366
* simulasi bersifat perkiraan
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Produk dan Layanan
untuk mengetahui potensi keuntungan pembukaan simpanan deposito atau simpanan berencana,
anda dapat melakukan simulasi penempatan dana melalui website koperasi:

www.vasc.co.id
www.koperasi-vasc.co.id
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Tata Kelola Dana Simpanan
Dana Koperasi dikelola secara profesional melalui diversifikasi:
1. Penyaluran pinjaman kelompok produktif
2. Kegiatan usaha jasa dan barang*
3. Penempatan pada produk investasi

Terkait layanan pinjaman, Koperasi fokus pada pinjaman kelompok produktif UMKM

Kenapa pinjaman kelompok produktif UMKM?
1.

Turut serta terlibat dalam upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang kecil,
terutama perempuan yang merupakan tulang punggung keluarga

2.

Pinjaman berkelompok bersifat tanggung renteng; apabila terdapat anggota kelompok yang gagal bayar,
maka anggota lainnya harus bertanggung jawab dan secara kolektif melakukan pembayaran

3.

Koperasi fokus pada pelaku usaha UMKM yang menjual kebutuhan primer, seperti minuman, makanan, warung, dan lainnya;
potensi dagangan terjual dengan baik sangat tinggi, sehingga pembayaran ke Koperasi tidak bermasalah

* dalam proses perencanaan
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Performa Penyaluran Kredit Koperasi
per oktober 2020

1489

94%

0%

Anggota Koperasi

Persentase Debitur UMKM

NPL Organik

batas atas NPL Bank adalah 5%
batas atas NPL Koperasi berkisar antara 7% - 10%
NPL organik VASC masih berada pada batas aman
dan Tim VASC akan terus berupaya untuk menekan NPL organik tersebut
di bank pinjaman dikategorikan NPL apabila debitur tidak melakukan pembayaran lebih dari 90 hari
di VASC, pinjaman dikategorikan NPL apabila debitur tidak melakukan angsuran maks 3 kali (3 minggu atau 3 bulan)
VASC memberlakukan jangka waktu pengkategorian yang singkat agar pinjaman bermasalah dapat segera ditangani secara khusus
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Kenapa VASC
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Administrasi Pembukaan Simpanan Khusus
Syarat Administrasi Umum Pemohon
1. Menjadi anggota/calon anggota Koperasi
2. Warga Negara Indonesia
3. Identitas diri, seperti KTP/SIM/PASPOR
4. NPWP (opsional)
5. Fotokopi nomor rekening buku tabungan bank
6. Pas foto berwarna 2 lembar (3 x 4 cm)
Berkas Administrasi VASC
1. Form A1 - Pengajuan atau Pengkinian Data Anggota
2. Form A3 - Pembukaan Simpanan Khusus
3. STA - Slip Transaksi Anggota
4. Spesimen tanda tangan
5. Daftar Anggota Individu
6. Kontrak simpanan khusus
7. Bilyet/Jadwal Setoran SKB
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FAQ
Apakah Koperasi berada dibawah OJK?
Koperasi berada langsung dibawah Kementerian Koperasi dan UKM.
Koperasi adalah satu-satunya lembaga keuangan yang diatur dan diawasi secara langsung dan khusus oleh kementerian.
Hal tersebut menunjukkan bahwa Koperasi memiliki peranan yang sangat penting didalam perekonomian masyarakat.
Apakah simpanan di Koperasi dijamin oleh LPS?
LPS hanya menjamin produk simpanan, deposito, giro atau yang dipersamakan yang ada di bank umum dan BPR.
LPS tidak menjamin produk investasi lainnya, seperti bancassurance, saham, reksadana, simpanan di Koperasi, dll.
Apakah ini investasi bodong? Penipuan?
Tidak. Investasi bodong adalah aktifitas menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi,
tetapi dana tersebut tidak dikelola dengan baik, bahkan tidak dikelola sama sekali.
Pelaku investasi bodong tidak memiliki kegiatan usaha, sehingga dana masyarakat habis hanya untuk membayar bunga dan biaya operasional (skema ponzi).
VASC mengelola dana simpanan dengan baik melalui kegiatan usaha simpan pinjam yang telah mendapatkan izin resmi dan mengutamakan prinsip kehati-hatian.
Mengapa Koperasi bisa memberikan bunga relatif lebih tinggi dari bank umum lainnya?
a. Koperasi fokus pada pinjaman kelompok UMKM yang bersifat produktif dan Koperasi bisa menarik bunga pinjaman yang cukup
kompetitif tanpa memberatkan peminjam/debitur.
b. Koperasi melakukan penagihan angsuran setiap minggu, sehingga perputaran dana lebih cepat.
c. Koperasi tidak memiliki biaya operasional yang tinggi, sehingga keuntungan kegiatan usaha bisa dibagikan lebih kepada penabung.

Apakah menabung/investasi di Koperasi pasti aman?
Semua investasi pasti memiliki risiko, baik itu di Bank, BPR, Koperasi, saham, reksadana, dll.
Di VASC, investasi anda adalah amanah yang akan dan harus kami jaga dengan sangat baik.
Kami memiliki tim berpengalaman dibidangnya dalam upaya kami untuk mengelola Koperasi dengan baik.

BERGABUNGLAH BERSAMA KAMI
bersama, menjadi lebih baik
VASC GRUP INDONESIA
Koperasi Simpan Pinjam

APL Tower, Lt. 25, Unit 7
Podomoro City, Grogol Petamburan
Jakarta Barat - 11470
021-2954-1795 l 0817-1919-07
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