
 
 

 
 

    
SURAT PERNYATAAN PERJALANAN  

(DALAM MASA PENGENDALIAN COVID-19) 
 

Nama Lengkap :  
Domisili :  
Tanggal Berangkat :  
Kode Tiket & Tujuan :    
Nama Bus/Ferry/Train :  
Tanggal Kembali :  
Kode Tiket & Tujuan :    
Nama Bus/Ferry/Train :  
 
Tujuan melakukan perjalanan: 
  

Tidak untuk mudik 
 

  

Dalam rangka tugas kerja (Pemerintah/Swasta) 
 

  

Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat. 
 

  

Keluarga inti sakit keras / meninggal dunia 
 

  

Masyarakat yang mendapatkan ijin dari pemerintah setempat 
 

      
      
Kondisi Kesehatan :  Lampiran Surat Keterangan Sehat Bebas dari COVID-19 
Ya  Tidak 

 
 
Telah melakukan test kesehatan bebas dari COVID-19 dengan hasil non 
reaktif/negative 
 

Sesuai ketentuan pada Surat Edaran Kementrian Kesehatan No. SR.04.03/II/6689/2020 
 
Dengan ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa keterangan yang Saya berikan 
diatas adalah benar dan akurat, dan Saya membebaskan Easybook.com dari segala tuntunan, gugatan, 
tanggung jawab hukum, dan/atau kerugian apapun yang timbul akibat ketidakbenaran atau 
ketidakakuratan pernyataan Saya dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020 tentang 
Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441H dalam hal pencegahan Penyebaran 
COVID-19. 
      
______________, _____ / _____ / 2020 
 
 
 
 
_________________________ 
Tanda Tangan & Nama Lengkap 
      
 
 
 
*Surat Pernyataan dan Dokumen pendukung yang asli harap dibawa saat berpergian 



 
 

 
 

    
 

Persyaratan Dokumen Perjalanan: 
1. Surat perintah melaksanakan tugas dari atasan (Pemerintah/Swasta). 
2. Surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik 

Kesehatan. 
3. Bagi yang tidak mewakili Lembaga pemerintah atau swasta harus membuat 

surat pernyataan bermaterai yang diketahui Lurah/Kepala Desa (Non 
Pemerintah atau Non Swasta). 

4. Menunjukkan identitas diri (KTP/Tanda Pengenal lain yang sah). 
5. Melaporkan rencana perjalanan mulai dari keberangkatan pada saat di Kota 

tujuan dan kepulangan. 
6. Surat rujukan dari Rumah Sakit untuk pasien yang melakukan pengobatan. 
7. Surat keterangan kematian (untuk kepentingan mengunjungi keluarga yang 

meninggal). 
 

• Catatan: 
1. Easybook.com tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kekurangan 

dokumen persyaratan dan berhak untuk membatalkan perjalanan penumpang 
yang tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud. 

2. Semua penumpang wajib mengisi Surat Pernyataan. 
3. Dokumen persyaratan yang asli wajib dibawa. 
 

• Himbauan: 
1. Sering melakukan cuci tangan. 
2. Menggunakan masker selama berpergian. 
3. Selalu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. 
4. Menjauhi kerumunan. 
5. Melakukan pola Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) 

 


