
Kepada: Pemerintah Republik Singapura dan segala lembaga umum yang terkait ("Pemerintah") 

SURAT PERNYATAAN DAN GANTI RUGI (LETTER OF DECLARATION AND INDEMNITY) 

1. Saya, ________________________________________________ (Nomer NRIC / FIN: ___________), 
dengan ini mengakui bahwa Pemerintah telah memberi kan saya opsi untuk menjalani 1  langkah 
pengendalian pergerakan saya (“SHN”) di fasilitas khusus dalam satu kamar, dan menyatakan bahwa 
saya, dengan keinginan sendiri, memilih untuk menjalani SHN  di fasilitas khusus di sebuah ruangan 
berbagi dengan satu orang lain di bawah SHN dalam periode yang sama ("Akomodasi Kamar 
Bersama"). Saya mengakui bahwa ada kemungkinan resiko yang terkait dalam menjalani  SHN di 
Akomodasi Kamar Bersama ini, termasuk resiko kesehatan  yang berhubungan dengan tertular 
penyakit yang menular, seperti COVID-19, dari orang yang menjalani SHN yang berbagi kamar dengan 
saya . 

2. Menimbang bahwa Pemerintah telah mengatur dan menanggung biaya tertentu yang terkait 
dengan Akomodasi Kamar Bersama saya untuk SHN ("Dukungan"), maka saya setuju untuk terikat 
dengan hal-hal berikut: 

a) Dengan ini saya melepaskan, membebaskan, dan selamanya melepaskan Pemerintah, 
lembaga umum yang terkait dalam Akomodasi Kamar Bersama saya untuk SHN, petugas, agen, 
dan perwakilan mereka (secara kolektif disebut sebagai "Rilis/ Pembebas") dari semua 
tanggung jawab apa pun, tindakan, klaim, tuntutan, kewajiban, dan / atau kewajiban yang 
timbul dari kerugian atau kerusakan (termasuk tanpa ada batasan dan sejauh diizinkan oleh 
hukum, cedera fisik, infeksi, kehilangan nyawa atau kerusakan properti) yang diderita oleh 
saya atau yang timbul sebagai akibat dari Akomodasi Kamar Bersama saya untuk SHN. 

b) Saya harus memperlakukan pembebasan dan ganti rugi ini sebagai rahasia dan tidak akan  
mengungkapkan kepada pihak ketiga mana pun, tentang  syarat dan ketentuan pembebasan 
ini dan ganti rugi maupun keterangan dari setiap Dukungan yang diterima dari Pembebas, 
tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari salah satu dari pihak Rilis/ Pembebas 

c) Saya setuju bahwa saya akan menanggung semua biaya yang melebihi dari semua biaya 
yang diterima dibawah Dukungan dari Rilis/ Pembebas berdasarkan pembebasan dan ganti 
rugi ini. Selanjutnya, saya setuju bahwa saya harus senantiasa bertanggung jawab penuh atas 
tindakan, perbuatan, dan kelalaian saya sehubungan dengan Akomodasi Kamar Bersama saya 
untuk SHN, dan untuk penitipan bagasi saya, dokumen perjalanan dan barang-barang pribadi 
saya dengan aman. 

d) Saya akan mengganti rugi dan membebaskan Rilis/Pembebas terhadap Ganti Rugi atas 
semua kewajiban, kerugian, kerusakan, tindakan, klaim, tuntutan, biaya (termasuk biaya 
hukum berdasarkan ganti rugi penuh dan biaya ahli dan konsultan), jumlah penyelesaian dan 
jumlah pembayaran yang memuaskan di pengadilan, yang ditanggung, dikeluarkan, dibayar 
atau diderita oleh Rilis/ Pembebas yang timbul dari atau sehubungan dengan Akomodasi 
Kamar Bersama saya untuk SHN. 

e) Perjanjian ini wajib diatur dibawah undang-undang Singapura. Saya setuju tunduk pada 
yurisdiksi eksklusif pengadilan Singapura. 

Saya telah membaca surat ini dan sepenuhnya memahami dan menyetujui isinya. 

 

_____________________________     _____________________ 

Tanda Tangan         Tanggal 

                                                            
1 Langkah pengendalian pergerakan (“SHN”) sebagaimana diistilahkan dalam Peraturan 2020 atas Covid 19 
tentang(Perintah Pengendalian) ( Langkah-Langkah Sementara) 
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