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SURAT PERNYATAAN PENGEMUDI 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama   : ________________________________________________________________  

Nomor KTP : _________________________________ diterbitkan di ___________________  

Alamat   : ________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

Nomor Telp.  : Telp. Rumah _____________________/ HP. ____________________________  

 

Bersama ini menyatakan memahami dan bersedia dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun 

untuk  

1. Menjadi anggota ___________________ (“Badan Hukum”) dengan syarat dan ketentuan 

sebagai berikut:  

a. Saya setuju bahwa saya bukan karyawan dari Badan Hukum, dan oleh karenanya dengan 

tegas menyatakan bahwa hubungan keanggotaan antara saya dan Badan Hukum tidak 

tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan 

ketenagakerjaan.  

b. Masa keanggotaan adalah sejak tanggal penandatanganan surat ini. 

c. Pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh Anggota adalah pengurusan persyaratan 

perizinan dengan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. 

d. Dalam hal tidak melanjutkan keanggotaan dengan Badan Hukum, yang dibuktikan dengan 

keterangan tertulis dan telah di verifikasi oleh Badan Hukum, maka saya bersedia untuk 

melakukan de-registrasi keanggotaan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

2. Menyatakan kesanggupan untuk pengurusan perubahan jenis SIM dari SIM A menjadi SIM 

A (UMUM). Apabila lewat dari tenggang waktu yang telah ditentukan, maka segala 

konsekuensi yang berhubungan dengan hal di atas menjadi tanggung jawab pribadi. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Bila ada kekurangan dari hal-hal yang tersebut 

diatas akan dibuatkan tambahan penjelasan yang tidak terpisahkan dari pernyataan ini.  

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, _____/ ___________/ 20 
Hormat Saya, 
Materai 6000 

 
 
 
 

______________________ 
Nama Lengkap/Tanda Tangan 
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SURAT PERNYATAAN PEMILIK KENDARAAN 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama Pemilik Kendaraan : _________________________________________________________ 

Alamat : ________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

Nomor Telepon : _________________________________________________________________  

Nomor Polisi : ___________________________________________________________________  

Nomor STNK : ___________________________________________________________________  

Merek/ Jenis/ Th. Perakitan : _______________________________________________________ 

Warna : ________________________________________________________________________ 

Bersama ini menyatakan bahwa pemilik kendaaraan menyetujui hal sebagai berikut ini: 

1. Menyatakan adalah benar dan setuju bahwa kendaraan yang dimaksud digunakan sebagai 

angkutan sewa oleh ___________________ (“Badan Hukum”). 

2. Menyatakan bersedia untuk kendaraannya mengikuti Uji KEUR sebagai salah satu syarat 

keikutsertaan yang telah ditentukan dalam perundangan yang berlaku. 

 

  

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, _____/ ___________/ 20 
Hormat Saya, 
Materai 6000 

 
 
 
 

______________________ 
Nama Lengkap/Tanda Tangan 
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Surat Keterangan 

Ketersediaan Fasilitas Penyimpanan Kendaraan 

Angkutan Sewa 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama    : ______________________________________________________ 

Jabatan   : KETUA RT ______________________________________________ 

Alamat    : ______________________________________________________ 

 

Dengan ini menerangkan bahwa: 

No. Kendaraan   : ______________________________________________________ 

Merk/Tipe Kendaraan  : ______________________________________________________ 

Warna Kendaraan  : ______________________________________________________ 

Nama Pemilik Kendaraan : ______________________________________________________ 

Nama Koperasi / PT  : ______________________________________________________ 

 

Benar memiliki fasilitas penyimpanan kendaraan (Garasi) di: 

Alamat    : ______________________________________________________ 

Status Kepemilikan Garasi : ______________________________________________________ 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakarta, _____/ ___________/ 20 
KETUA RT ______________ 

Materai 6000 
 
 
 
 

______________________ 
Nama Lengkap & Cap RT 

 


