
Contoh Surat Pernyataan  
 

KOP SURAT ORKEMAS 

  

SURAT PERNYATAAN  

TIDAK BERAFILIASI SECARA KELEMBAGAAN DENGAN PARTAI POLITIK 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

1. Nama : …………………….(nama lengkap) 

 Jabatan : Ketua/sederajat 

 Nomor KTP/SIM/Identitas Lain : ……………………. 

  
2. Nama : …………………….(nama lengkap) 

 Jabatan : Sekretaris/sederajat 

 Nomor KTP/SIM/Identitas Lain : ……………………. 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

Nama Organisasi/Lembaga, adalah benar tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan 

partai politik tertentu. 

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa 

tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum 

sebagai akibat dari pernyataan ini. 

(nama tempat, tanggal, bulan, tahun) 

..........................., .....  ........................................ .......... 

 

Ketua, 

 

   

 

(Cap stempel dan ditanda tangani) 

(Nama Lengkap)  

………………………… 

Sekretaris, 

 

 

(ditanda tangani) 

 

(Nama Lengkap) 

………………………… 

 
 

 

  

 

Materai 

Rp. 6.000 



Contoh Surat Pernyataan  
 

KOP SURAT ORKEMAS 

  

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK KEPENGURUSAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

3. Nama : …………………….(nama lengkap) 

 Jabatan : Ketua/sederajat 

 Nomor KTP/SIM/Identitas Lain : ……………………. 

  
4. Nama : …………………….(nama lengkap) 

 Jabatan : Sekretaris/sederajat 

 Nomor KTP/SIM/Identitas Lain : ……………………. 

Dengan ini menyatakan bahwa:  

Nama Organisasi/Lembaga tidak terjadi konflik kepengurusan. 

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa 

tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum 

sebagai akibat dari pernyataan ini. 

(nama tempat, tanggal, bulan, tahun) 

..........................., .....  ........................................ .......... 

 

Ketua, 

 

   

 

(Cap stempel dan ditanda tangani) 

(Nama Lengkap)  

………………………… 

Sekretaris, 

 

 

(ditanda tangani) 

 

(Nama Lengkap) 

………………………… 

 
 

 
  

 

Materai 

Rp. 6.000 



Contoh Surat Pernyataan  
 

KOP SURAT ORKEMAS 

 

SURAT PERNYATAAN BAHWA NAMA, LAMBANG, BENDERA, TANDA GAMBAR,  

SIMBOL, ATRIBUT, CAP STEMPEL 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

5. Nama : …………………….(nama lengkap) 

 Jabatan : Ketua/sederajat 

 Nomor KTP/SIM/Identitas Lain : ……………………. 

  
6. Nama : …………………….(nama lengkap) 

 Jabatan : Sekretaris/sederajat 

 Nomor KTP/SIM/Identitas Lain : ……………………. 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

Nama Organisasi/Lembaga bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, 
atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta 

pihak lain. 

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa 

tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum 

sebagai akibat dari pernyataan ini. 

(nama tempat, tanggal, bulan, tahun) 

..........................., .....  ........................................ .......... 

 

Ketua, 

 

   

 

(Cap stempel dan ditanda tangani) 

(Nama Lengkap)  

………………………… 

Sekretaris, 

 

 

(ditanda tangani) 

 

(Nama Lengkap) 

………………………… 

 
  

 

Materai 

Rp. 6.000 



Contoh Surat Pernyataan  
 

KOP SURAT ORKEMAS 

 

SURAT PERNYATAAN 

BERSEDIA MENERTIBKAN KEGIATAN, PENGURUS DAN/ATAU ANGGOTA ORGANISASI 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

7. Nama : …………………….(nama lengkap) 

 Jabatan : Ketua/sederajat 

 Nomor KTP/SIM/Identitas Lain : ……………………. 

  
8. Nama : …………………….(nama lengkap) 

 Jabatan : Sekretaris/sederajat 

 Nomor KTP/SIM/Identitas Lain : ……………………. 

Dengan ini menyatakan bahwa:  

Nama Organisasi/Lembaga Bersedia Menertibkan Kegiatan, Pengurus Dan/Atau 
Anggota Organisasi 

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa 

tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum 

sebagai akibat dari pernyataan ini. 

(nama tempat, tanggal, bulan, tahun) 

..........................., .....  ........................................ .......... 

 

Ketua, 

 

   

 

(Cap stempel dan ditanda tangani) 

(Nama Lengkap)  

………………………… 

Sekretaris, 

 

 

(ditanda tangani) 

 

(Nama Lengkap) 

………………………… 

 
  

 

Materai 

Rp. 6.000 



Contoh Surat Pernyataan  
 

KOP SURAT ORKEMAS 

 

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYAMPAIKAN  

LAPORAN PERKEMBANGAN DAN KEGIATAN ORGANISASI 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

9. Nama : …………………….(nama lengkap) 

 Jabatan : Ketua/sederajat 

 Nomor KTP/SIM/Identitas Lain : ……………………. 

  
10. Nama : …………………….(nama lengkap) 

 Jabatan : Sekretaris/sederajat 

 Nomor KTP/SIM/Identitas Lain : ……………………. 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

Bersedia Menyampaikan Laporan Perkembangan Dan Kegiatan Organisasi 

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa 

tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum 

sebagai akibat dari pernyataan ini. 

(nama tempat, tanggal, bulan, tahun) 

..........................., .....  ........................................ .......... 

 

Ketua, 

 

   

 

(Cap stempel dan ditanda tangani) 

(Nama Lengkap)  

………………………… 

Sekretaris, 

 

 

(ditanda tangani) 

 

(Nama Lengkap) 

………………………… 

 

 

Materai 

Rp. 6.000 


