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PERNYATAAN KEPATUHAN PENGUNJUNG 

DATA DIRI 

Nama Depan 

Nama Keluarga 

Nomor KTP/Paspor

Lembaga Asal 

Alamat 

Kota/Kode Pos 

Nomor Telepon 

Alamat Surel 

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa, mewakili 
 [nama lembaga], akan memenuhi persyaratan terkait 

kunjungan ke  [tulis nama Proyek/Program Yayasan BOS] 
sebagai berikut: 

1. Saya menyatakan telah membaca PEDOMAN ETIKA DAN TATA TERTIB Yayasan
BOS dan pedoman/panduan lain terkait jenis kunjungan saya, dan saya setuju
untuk mematuhinya.

2. Saya menyatakan bahwa semua asisten/kru/rekan seperjalanan saya telah
membaca PEDOMAN ETIKA DAN TATA TERTIB Yayasan BOS dan
pedoman/panduan lain terkait jenis kunjungan kami, dan kami setuju untuk
mematuhinya.

3. Saya setuju untuk menyediakan semua surat dan izin dari pihak yang berwenang
terkait untuk kemudahan kunjungan/kerja relawan/penelitian/pembuatan
film/pengambilan foto/kerja jurnalistik (pilih kategori yang paling sesuai) di

 [tulis nama Proyek/ Program Yayasan BOS]. Saya mengerti 
Yayasan BOS tidak bertanggung jawab untuk pengurusan surat dan izin untuk 
kunjungan ini (selain menyediakan Surat Rekomendasi dan/atau Surat Undangan), 
dan bahwa Yayasan BOS tidak mengizinkan kunjungan saya jika surat dan izin 
tidak lengkap. 

https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/ethical-guidelines-and-code-of-conduct/ethical-guidelines-and-code-of-conduct_in.pdf
https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/ethical-guidelines-and-code-of-conduct/ethical-guidelines-and-code-of-conduct_in.pdf
Nicola Walpen
Durchstreichen
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4. Jika saya gagal mengikuti pesyaratan di atas, Yayasan BOS berhak mencabut
undangan atas kunjungan saya/kami ke proyek Yayasan BOS kapan pun.

5. Jika ada produk akhir dihasilkan dari bahan/media/informasi yang dikumpulkan
selama kunjungan, saya akan mengirimkan satu salinan dari produk akhir ke
Kantor Pusat Yayasan BOS sebelum dipublikasikan. Produk tersebut tidak akan
dirilis untuk umum hingga kondisi pada poin «6» dan «7» telah dipenuhi.

6. Saya akan menantumkan kredit atas Yayasan BOS saat rilis/publikasi produk (jika
dimungkinkan).

7. Saya berjanji untuk tidak menjual rekaman atau gambar yang diambil selama
kunjungan kepada pihak ketiga manapun tanpa izin BOS Foundation.

8. Saya membayar semua biaya dan pengeluaran terkait kunjungan saya/kami
(kecuali diatur oleh Yayasan BOS).

9. Saya nyatakan bahwa saya akan (atau telah) menandatangani:

A. PERNYATAAN KESEPAKATAN MEMBEBASKAN TUNTUTAN ATAS
KERUGIAN

B. KESEPAKATAN MENJAGA JARAK DENGAN ORANGUTAN

Saya,  [tulis nama Anda] dengan ini 
menyatakan telah membaca dan memahami semua peraturan di atas dan setuju 
untuk mematuhinya. Saya paham bahwa jika gagal memenuhi seluruh ketentuan, 
kunjungan saya/kami di Proyek Yayasan BOS dapat dicabut kapan pun oleh Yayasan 
BOS. 

/ /
Tempat Tanggal (tgl/bln/thn) 

Tanda Tangan 

https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/waiver-of-liability-and-hold-harmless-agreement/waiver-of-liability-and-hold-harmless-agreement_in.pdf
https://www.orangutan.or.id/cfind/source/files/guidelines/orangutan-proximity-agreement/orangutan-proximity-agreement_in.pdf
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