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PERNYATAAN KESEPAKATAN MEMBEBAS-
KAN TUNTUTAN ATAS KERUGIAN 
1. Untuk mendapatkan izin mengunjungi 'Borneo Orangutan Survival Foundation 

(BOS) Foundation' dan melakukan kegiatan terkait upaya pelestarian orangutan dan 
habitatnya, dengan ini saya MELEPASKAN, MENGABAIKAN, MENGHAPUS HAK, 
DAN MENYATAKAN TIDAK AKAN MENUNTUT 'Borneo Orangutan Survival (BOS) 
Foundation', Dewan Pembina dari 'Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS) 
Foundation', staf, atau karyawannya (selanjutnya disebut PIHAK YAYASAN) dari 
seluruh pemenuhan kewajiban, klaim, tuntutan, tindakan, dan penyebab tindakan 
apa pun yang timbul dari atau terkait dengan kehilangan, kerusakan pada barang 
apa pun milik saya, atau cedera, bahkan kematian atas diri saya, saat berpartisipasi 
dalam aktivitas tersebut, atau saat berada di tempat aktivitas tersebut 
dilaksanakan, TERLEPAS DARI APAKAH KERUGIAN TERSEBUT MUNCUL A-
KIBAT KELALAIAN DARI PIHAK YAYASAN atau bukan, dan terlepas dari apakah 
tanggung jawab tersebut timbul dalam bentuk kerugian, tertulis dalam kontrak, 
kewajiban hukum yang mengikat, atau sebaliknya, sejauh diperbolehkan hukum. 

2. Saya sepenuhnya menyadari risiko dan bahaya terkait kunjungan ke 'Borneo 
Orangutan Survival Foundation (BOS) Foundation' dan melakukan kegiatan terkait 
upaya pelestarian orangutan dan habitatnya, dan saya sadar bahwa kegiatan 
tersebut mencakup risiko cedera dan bahkan kematian, dan dengan ini saya 
memilih untuk secara sukarela berpartisipasi dalam aktivitas tersebut, mengetahui 
bahwa aktivitas tersebut mungkin berbahaya bagi barang milik saya dan diri saya 
sendiri. Saya memahami bahwa 'Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation' tidak 
mengharuskan saya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya secara sukarela 
memikul tanggung jawab penuh atas segala risiko kehilangan, kerusakan barang 
milik, atau cedera pribadi, termasuk kematian, yang mungkin saya alami, sebagai 
akibat keterlibatan dalam aktivitas tersebut, TERLEPAS DARI DISEBABKAN OLEH 
KELALAIAN PIHAK YAYASAN atau bukan, sejauh diperbolehkan hukum. 

3. Dengan ini saya selanjutnya SETUJU UNTUK TIDAK MENUNTUT GANTI RUGI 
DARI PIHAK YAYASAN atas semua kerugian, kewajiban, kerusakan, atau biaya, 
termasuk biaya pengadilan dan biaya pengacara yang mungkin dikeluarkan oleh 
Pihak Yayasan akibat partisipasi saya dalam kegiatan tersebut, TERLEPAS DARI 
DISEBABKAN OLEH KELALAIAN PIHAK YAYASAN atau bukan, sejauh 
diperbolehkan hukum. 

4. Saya sepakat bahwa Pernyataan Kesepakatan Membebaskan Tuntutan atas 
Kerugian ini mengikat semua anggota keluarga dan pasangan saya, jika saya masih 
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hidup; dan ahli waris, manajer, sekretaris, dan juru bicara saya, jika saya sudah 
meninggal, dan akan diperlakukan sebagai PERNYATAAN, PEMBEBASAN, 
PELEPASAN, DAN PERJANJIAN UNTUK TIDAK MENUNTUT PIHAK YAYASAN 
tersebut di atas. Dengan ini saya selanjutnya setuju bahwa Pernyataan Kesepakatan 
Membebaskan Tuntutan atas Kerugian ini akan ditafsirkan sesuai dengan hukum 
yang berlaku di Republik Indonesia dan/atau negara kebangsaan saya/pengunjung 
dan bahwa setiap mediasi, gugatan, atau proses hukum lainnya harus diajukan 
atau hanya dimasukkan ke pengadilan negara Republik Indonesia dan/atau negara 
kebangsaan saya/pengunjung. Setiap bagian dari dokumen ini yang dianggap 
melanggar hukum atau tidak dapat diberlakukan dapat dipisahkan dan akan 
dilanggar tanpa mempengaruhi berlakunya ketentuan lain. 

 

DALAM MENANDATANGANI PERJANJIAN INI, SAYA MENGAKUI DAN MENYATAKAN 
BAHWA saya telah membaca Pernyataan Kesepakatan Membebaskan Tuntutan atas 
Kerugian, memahaminya, dan menandatanganinya secara sukarela sebagai tinda-
kan dan perbuatan bebas saya; tanpa representasi lisan, pernyataan, atau bujukan, 
selain dari perjanjian tertulis sebelumnya; Saya setidaknya berusia delapan belas 
(18) tahun dan sangat kompeten; dan saya menandatangani Perjanjian ini dengan 
pertimbangan penuh dan memadai, dengan maksud untuk terikat sepenuhnya. 

SAYA DENGAN INI MENEGASKAN bahwa saya memiliki asuransi kesehatan pribadi, 
dan bersedia menyediakan bukti sahnya kepada tim Yayasan BOS di           
hello@orangutan.or.id.  

DENGAN SAKSI, saya [nama Anda]  
menandatangani Pernyataan ini.  
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