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(kop surat perusahaan)
PERNYATAAN PEMOHON ANGGOTA BURSA PIALANG
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

: _______________________________________________________

Alamat

:________________________________________________________

Jabatan

:________________________________________________________

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas dan karenanya
berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah diubah dan
ditambah terakhir kali tanggal ___________, dan sah mewakili PT
_____________________ yang berkedudukan di ___________________________
Dengan ini menyatakan bahwa kami ingin bertindak sebagai Anggota Bursa
Pialang, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kami:
a.

menyadari dan mengetahui bahwa Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB)
BUKAN hak untuk mencari Nasabah dalam rangka transaksi perdagangan
berjangka;

b.

bersedia mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang
perdagangan berjangka dan peraturan Bursa, termasuk tetapi tidak
terbatas pada :


Menyimpan dana nasabah hanya didalam rekening terpisah yang telah
disetujui oleh Bappebti.



Memberitahu nasabah akan resiko perdagangan berjangka.



Memastikan bahwa brosur
menyesatkan nasabah.



Memastikan bahwa pegawai dan perseroan tidak akan menerima
kuasa umum dari nasabah.

dan

sarana promosi

lainnya

tidak

c.

bersedia dibekukan dan/atau dicabut keanggotaannya di Bursa apabila
terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
di bidang perdagangan berjangka dan peraturan Bursa, serta memberikan
kewenangan kepada Bursa untuk mengumumkan pembekuan dan/atau
pencabutan keanggotaan tersebut di media massa;

d.

bersedia menyelesaikan perselisihan dengan nasabah atau Anggota Bursa
lain secara musyawarah untuk mufakat, yang apabila tidak dapat
diselesaikan, wajib menggunakan sarana penyelesaian perselisihan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
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e.

bersedia untuk memproses permohonan Izin Usaha ke Bappebti paling
lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal SPAB dan apabila tidak
mengajukan permohonan dalam jangka waktu tersebut maka SPAB
dinyatakan batal;

f.

bersedia untuk melakukan aktifitas transaksi melalui Bursa paling lambat
dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal Izin Usaha dari Bappebti;

g.

bersedia memiliki minimal 2 (dua) anggota Direksi dan 2 (dua) anggota
Dewan Komisaris;

h.

bersedia memiliki Perseroan Terbatas yang mempunyai kegiatan khusus
yang bergerak dalam bidang Perdagangan Berjangka;

i.

bersedia memiliki minimal 1 (satu) Hak Keanggotaan di Bursa;

j.

bersedia membuat perjanjian penjaminan transaksi dengan Anggota
Kliring, apabila dibutuhkan; dan

k.

bersedia menyediakan Sumber Daya Manusia, perangkat lunak dan keras
yang memadai dan menyetor Dana Kompensasi yang ditentukan oleh
Bursa, SEBELUM diberi izin oleh Bappebti.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

____________, tanggal _________________
Hormat kami,
PT._____________________*
Meterai

(__________________)
*ditandatangani oleh pihak/pihak-pihak yang berwenang mewakili perseroan

