
SURAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah  ini: 

Nama :  

NIK :  

Jenis kelamin :  

Pekerjaan :  

Agama :  

Alamat :  

 

dengan ini menyatakan bahwa saya di dalam melaksanakan hajatan: 

Jenis hajatan :  

Hari/ tanggal :  

Bertempat di :  

 

Sanggup memenuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19 yaitu: 

A. Tamu 

1. Cuci tangan pakai sabun dan/atau hand sanitizer sebelum dan sesudah acara/ pertemuan 

2. Memakai masker 

3. Dalam keadaan sehat 

4. Tidak berjabat tangan, tidak berpelukan dan tidak berciuman 

5. Tidak merokok 

6. Segera pulang setelah pertemuan selesai. 

B. Ruang dan Kegiatan 

1. Tempat duduk ditata dengan jarak paling kurang 1 meter. 

2. Kapasitas ruangan diisi paling banyak 30% dari situasi normal. 

3. Mempersingkat waktu pertemuan/ acara. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak 

manapun. 

 

Mengetahui  ..................................., ......................................... 

Lurah ........................................ 

 

 

 

 

 

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

 Yang membuat pernyataan 

 

 

Materai 10.000 

 

 

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

 



SURAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah  ini: 

Nama :  

NIK :  

Jenis kelamin :  

Pekerjaan :  

Agama :  

Alamat :  

 

dengan ini menyatakan bahwa saya di dalam melaksanakan live streaming: 

Jenis pertunjukan :  

Hari/ tanggal :  

Bertempat di :  

 

Sanggup memenuhi protokol kesehatan pencegahan covid-19 yaitu: 

A. Pertunjukan dapat dilakukan dengan jumlah talent terbatas (paling banyak 20 orang). 

B. Pelaksanaan pertunjukan harus dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 

pencegahan covid-19 yaitu: 

1. Cuci tangan pakai sabun dan/atau hand sanitizer sebelum dan sesudah acara/ pertemuan 

2. Memakai masker 

3. Peserta dalam keadaan sehat 

4. Tidak berjabat tangan, tidak berpelukan dan tidak berciuman 

5. Tidak merokok. 

6. Tempat duduk ditata dengan jarak paling kurang 1 meter. 

7. Kapasitas ruangan/ tempat diisi paling banyak 30% dari situasi normal. 

C. Durasi pertunjukan paling lama 1 jam. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak 

manapun. 

 

Mengetahui  ..................................., ......................................... 

Lurah ........................................ 

 

 

 

 

 

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

 Yang membuat pernyataan 

 

 

Materai 10.000 

 

 

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

 


