
SURAT PERNYATAAN KESEHATAN 

 

Saya yang bertandatangan dibawah ini: 

Nama  : 

No. Identitas : 

Alamat  : 

 

 

Dalam hal ini bertindak dalam kapasitas saya selaku:  

1. Pemegang saham, pemilik _______________________ saham PT Voksel Electric Tbk. 

(“Perseroan”). 

2. Kuasa pemegang saham, pemilik ______________________ saham dalam Perseroan atas nama 

_________________________________________ . 

Dengan ini menyatakan dengan sebenar – benarnya hal – hal berikut ini: 

 

No. Pertanyaan YA TIDAK 

1 Dalam 14 hari terakhir memiliki riwayat mengunjungi tempat berikut : 

a. Perjalanan ke Luar Negri, : 

Negara : .............. 

(selama kurun waktu........hari /..........bulan) 

  

b. Perjalanan ke Luar Kota : 

Kota : .............. 

(selama kurun waktu........hari /..........bulan) 

  

2 Dalam 14 hari terakhir memiliki kontak erat dengan orang yang 

memiliki riwayat perjalanan ke luar negri maupun ke luar kota dalam 

batasan 14 hari terakhir 

  

3 Dalam 14 hari terakhir memiliki kontak erat dengan orang yang 

berstatus suspect COVID 19 atau ODP (Orang Dalam Pengawasan) 

dan /atau menyandang status ODP 

  

4 Dalam 14 hari terakhir memiliki kontak erat dengan orang yang 

terkonfirmasi COVID 19 atau PDP (Pasien Dalam Pengawasan) dan 

/atau menyandang status PDP 

  

5 Dalam 14 hari terakhir, apakah pernah mengikuti kegiatan yang 

melibatkan orang banyak? (melayat dan hajatan, dll) 

  

6 Apakah pernah dirawat (positif COVID 19)?   

7 Apakah kondisi kesehatan anda saat ini mengalami gejala klinis   



berupa: 

 a. Demam diatas 37,3 C   

 b. Batuk kering / berdahak   

 c. Pilek    

 d. Sesak nafas   

 e. Radang / sakit tenggorokan   

8 Apakah ada orang serumah yang saat ini mengalami gejala klinis 
berupa: 

  

 a. Demam diatas 37,3 C   

 b. Batuk kering / berdahak   

 c. Pilek    

 d. Sesak nafas   

 e. Radang / sakit tenggorokan   

 

Dalam hal salah satu jawaban adalah “Ya”, maka saya dengan ini setuju dan bersedia untuk tidak 

diperkenankan memasuki ruangan rapat dan mengikuti RUPS Tahunan PT Voksel Electric Tbk. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa paksaan / tekanan dari 

pihak manapun, setelah dibaca dan dimengerti isinya dengan jelas, ditandatangani diatas kertas 

bermaterai cukup. 

Surat pernyataan ini mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat demi hukum untuk dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya dan tanpa 

batasan waktu. 

 

Jakarta, 23 Juli 2020 

Pemberi Pernyataan, 

 

Materai Rp.6.000 

 

________________ 

Nama : 

 

 

 

 


