SURAT PERNYATAAN (Penelitian)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

: …………………………………………………………………………………………………………………

Jabatan

: …………………………………………………………………………………………………………………

Alamat

: …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama/sebagai penanggungjawab Tim Peneliti :
Judul

:

”.......................…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....”

Lokasi

:

.................................................………………………………………………………………………………

Pada hari ini ................... tanggal ....................................... bulan ............................ tahun ..............................,
di kantor Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA), saya menyatakan :
1. Bahwa Ditjen PHKA berhak dan berwenang mengawasi jalannya pelaksanaan penelitian, dalam rangka
pengamanan dan mencegah kemungkinan rusaknya kawasan konservasi akibat kegiatan penelitian.
2. Bahwa Ditjen PHKA dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) PHKA setempat berhak dan berwenang
menghentikan dan atau memperpanjang waktu pelaksanaan penelitian, setelah menerima Berita Acara
dari petugas pengawas yang ditugaskan oleh Ditjen PHKA.
3. Sebagai penanggungjawab penelitian berkewajiban melaksanakan persyaratan-persyaratan yang
dibebankan oleh Ditjen PHKA sebagai berikut :
a. Tahap Persiapan:
Dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan penelitian, akan
menyerahkan data kepada Ditjen PHKA setempat, meliputi:
1)
Tata letak lokasi penelitian.
Ditjen PHKA dan UPT PHKA setempat berhak merubah rencana tata letak tersebut apabila
ternyata dapat menimbulkan kerusakan terhadap kawasan konservasi yang dipergunakan
sebagai lokasi penelitian.
2)
Proposal.
Ditjen PHKA dan UPT PHKA setempat berhak merubah proposal dimaksud apabila ternyata isi
proposal bertentangan dengan maksud dan tujuan konservasi.
3)
Daftar rombongan (crew) beserta tugasnya masing-masing.
4) Rencana kerja, jadwal pelaksanaan, dan perlengkapan penelitian yang dipakai dalam penelitian.
b. Tahap Pelaksanaan
1)
Pelaksanaan penelitian dapat dilaksanakan setelah tahap persiapan.
2)
Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut angka 1) :
a) Tidak akan mengubah, menambah, atau mengurangi keindahan alam setempat.
b) Tidak akan mengganggu atau merusak vegetasi dan satwa yang ada di tempat lokasi
penelitian.
c) Tidak akan mengambil dan mengangkut tumbuhan atau satwa liar tanpa dilengkapi dengan
dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d) Tidak akan keluar dari sasaran/obyek penelitian yang telah ditentukan.
e) Akan mengikuti tata tertib sebagai peneliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
f) Akan bertanggung jawab penuh terhadap tindakan petugas lapangan selama penelitian
berlangsung dan selama berada di kawasan konservasi.
g) Akan...

g) Akan didampingi petugas pengawas yang ditunjuk oleh Ditjen PHKA dan atau oleh Kepala
UPT PHKA setempat .
h) Akan mengikuti petunjuk dari petugas setempat/yang ditunjuk demi keselamatan dan
ketertiban umum dan pengamanan kawasan, flora dan atau fauna.
i) Akan memberikan biaya penggantian akomodasi, konsumsi, uang saku, dan transportasi
bagi Petugas sesuai dengan Peraturan dari Kementerian Keuangan
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
4. Menyerahkan 1 (satu) fotokopi laporan dan data serta informasi hasil penelitian kepada Ditjen PHKA dan
UPT PHKA setempat apabila pelaksanaan penelitian dimaksud telah dilaksanakan serta telah selesai
masa pengolahan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
5. Bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam kawasan konservasi sebagai akibat
pelaksanaan penelitian dengan jalan melakukan rehabilitasi atau mengganti biaya rehabilitasi.
6. Apabila terjadi pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap pernyataan tersebut di atas, bersedia
menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta, .....................................
Materai 6000

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

SURAT PERNYATAAN (Pembuatan film / jurnalistik)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

: ………………………………………………………………………………………………………………

Jabatan

: ………………………………………………………………………………………………………………

Alamat/
Telepon

: ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab Tim ...........................................................
yang akan melaksanakan pembuatan film / jurnalistik sebagai berikut:
Judul

: “..……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………”

Lokasi

: ………………………………………………………………………………………………………………

Pada hari ini ..................... tanggal ............................................. bulan .......................tahun .........................,
di kantor Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA), saya menyatakan :
1. Bahwa Ditjen PHKA dan UPT (Unit Pelaksana Teknis) PHKA setempat berhak dan berwenang
mengawasi jalannya pelaksanaan pembuatan film / jurnalistik, dalam rangka pengamanan dan
mencegah kemungkinan rusaknya kawasan konservasi akibat kegiatan pembuatan film / jurnalistik
tersebut.
2. Bahwa Ditjen PHKA dan UPT PHKA setempat yang ditunjuk oleh Ditjen. PHKA berhak dan
berwenang menghentikan dan atau memperpanjang waktu pelaksanaan pembuatan film /
Jurnalistik, setelah menerima Berita Acara dari petugas pengawas yang ditugaskan oleh Ditjen
PHKA.
3. Sebagai penanggung jawab pembuatan film / Jurnalistik berkewajiban :
a. Tahap Persiapan:
Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pembuatan film /
jurnalistik, akan menyerahkan data kepada Ditjen PHKA dan UPT PHKA setempat berupa :
1) Tata letak lokasi pembuatan film / jurnalistik.
Ditjen PHKA dan UPT PHKA setempat berhak mengubah rencana tata letak tersebut bila
ternyata dapat menimbulkan kerusakan terhadap kawasan konservasi yang dipergunakan
sebagai lokasi pembuatan film / jurnalistik.
2) Sinopsis.
Ditjen PHKA dan UPT PHKA setempat berhak mengubah skenario pembuatan film /
jurnalistik dimaksud apabila ternyata jalan ceritanya bertentangan dengan maksud dan
tujuan konservasi.
3) Daftar tim beserta tugasnya masing-masing.
4) Rencana kerja, jadwal pelaksanaan dan perlengkapan pembuatan film / jurnalistik.
b. Tahap Pelaksanaan:
1) Pelaksanaan pembuatan film / jurnalistik dapat dilaksanakan setelah tahap persiapan.
2) Dalam melaksanakan kegiatan angka 1) :
a) Tidak akan merubah, menambah atau mengurangi keindahan alam setempat dengan
dekorasi buatan atau “photo trick”.
b) Tidak akan mengganggu atau merusak vegetasi dan satwa yang ada di tempat lokasi
pembuatan film / jurnalistik.
c) Tidak...

c) Tidak akan membuat adegan yang melanggar atau bertentangan dengan tujuan
konservasi sumber daya alam.
d) Tidak akan keluar dari sasaran/obyek yang telah ditentukan.
e) Akan mengikuti tata tertib sebagai pengunjung sesuai dengan peraturan perundangundangan.
f) Akan bertanggungjawab penuh terhadap tindakan crew selama pembuatan film /
jurnalistik berlangsung dan selama berada di kawasan konservasi.
g) Akan didampingi petugas pengawas yang ditunjuk oleh Ditjen PHKA dan UPT PHKA
setempat.
h) Akan mengikuti petunjuk dari petugas setempat/yang ditunjuk demi keselamatan dan
ketertiban umum dan pengamanan kawasan, flora, dan atau fauna.
i) Akan memberikan biaya penggantian akomodasi, konsumsi, uang saku dan transportasi
bagi petugas, sesuai dengan peraturan dari Kementerian Keuangan tentang Perjalanan
Dinas Dalam Negeri.
4. Menyerahkan 1 (satu) kopi video hasil peliputan / jurnalistik kepada Ditjen PHKA dan UPT PHKA
setempat apabila pelaksanaan pembuatan film / jurnalistik dimaksud telah dilaksanakan dan
serta selesai masa processing, dalam waktu paling lambat 1(satu) bulan.
5. Akan bertanggungjawab atas kerusakan yang terjadi di dalam kawasan konservasi sebagai akibat
pelaksanaan pembuatan film / jurnalistik dengan jalan melakukan rehabilitasi atau mengganti biaya
rehabilitasi.
6. Apabila terjadi pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap pernyataan tersebut di atas, kami
bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab.
Jakarta, .....................................
Materai 6000

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

SURAT PERNYATAAN (Ekspedisi)
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

: …………………………………………………………………………………………………………………

Jabatan

: …………………………………………………………………………………………………………………

Alamat/
Telepon

: …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama/sebagai penanggung jawab Tim Ekspedisi :
Judul

:

”.......................…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….....”

Lokasi

:

.................................................………………………………………………………………………………

Pada hari ini ................... tanggal ....................................... bulan ............................ tahun ..............................,
di kantor Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA), saya menyatakan :
1. Bahwa Ditjen PHKA berhak dan berwenang mengawasi jalannya pelaksanaan ekspedisi, dalam rangka
pengamanan dan mencegah kemungkinan rusaknya kawasan konservasi akibat kegiatan ekspedisi.
4. Bahwa Ditjen PHKA dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) PHKA setempat berhak dan berwenang
menghentikan dan atau memperpanjang waktu pelaksanaan ekspedisi, setelah menerima Berita Acara
dari petugas pengawas yang ditugaskan oleh Ditjen PHKA.
5. Sebagai penanggung jawab ekspedisi berkewajiban:
a. Tahap Persiapan:
Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ekspedisi, menyerahkan data
kepada Ditjen PHKA dan UPT PHKA setempat, meliputi:
1)
Tata letak lokasi ekspedisi.
Ditjen PHKA dan UPT PHKA setempat berhak mengubah rencana tata letak tersebut
apabila ternyata dapat menimbulkan kerusakan terhadap kawasan konservasi yang
dipergunakan sebagai lokasi ekspedisi.
2)
Proposal untuk dipelajari maksud, tujuan, obyek, dan sasaran ekspedisi.
Ditjen PHKA dan UPT PHKA setempat berhak merubah proposal dimaksud apabila ternyata isi
proposal bertentangan dengan maksud dan tujuan konservasi.
3)
Daftar tim beserta tugasnya masing-masing.
4)
Rencana kerja, jadwal pelaksanaan, dan perlengkapan ekspedisi .
b. Tahap Pelaksanaan:
1)
Pelaksanaan ekspedisi dapat dilaksanakan setelah tahap persiapan.
2)
Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut angka 1):
a) Tidak akan mengubah, menambah, atau mengurangi keindahan alam setempat.
b) Tidak akan mengganggu atau merusak vegetasi dan satwa yang ada di tempat lokasi
ekspedisi.
c) Tidak akan mengambil dan mengangkut tumbuhan atau satwa liar tanpa dilengkapi dengan
dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
d) Tidak akan keluar dari sasaran/obyek ekspedisi yang telah ditentukan.
e) Akan.....

e) Akan mengikuti tata tertib sebagai pengunjung sesuai dengan peraturan perundangundangan.
f) Akan bertanggungjawab penuh terhadap tindakan petugas lapangan selama ekspedisi
berlangsung dan selama berada di kawasan konservasi.
g) Akan didampingi petugas pengawas yang ditunjuk oleh Ditjen PHKA dan atau oleh Kepala
UPT PHKA setempat.
h) Akan mengikuti petunjuk dari petugas setempat/yang ditunjuk demi keselamatan dan
ketertiban umum dan pengamanan kawasan, flora, dan atau fauna.
i) Akan memberikan biaya penggantian akomodasi, konsumsi, uang saku, dan transportasi
bagi Petugas sesuai dengan Peraturan dari Kementerian Keuangan tentang Perjalanan
Dinas Dalam Negeri.
4. Menyerahkan 1 (satu) fotokopi laporan dan data serta informasi hasil ekspedisi kepada Ditjen PHKA dan
UPT PHKA setempat apabila pelaksanaan ekspedisi dimaksud telah dilaksanakan serta telah selesai
masa pengolahan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
5. Akan bertanggungjawab atas kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam kawasan konservasi sebagai
akibat pelaksanaan ekspedisi dengan jalan melakukan rehabilitasi atau mengganti biaya rehabilitasi.
6. Apabila terjadi pelanggaran dan atau penyimpangan-penyimpangan terhadap pernyataan tersebut di atas,
bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab.

Jakarta, .....................................
Materai 6000

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

