
1. Contoh Format Surat Pernyataan Tidak Terlibat dalam Tindak Pidana 

 

(Kop Surat Perusahaan) 

SURAT PERNYATAAN BEBAS TINDAK PIDANA 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 

Jabatan : 

 
dalam hal ini bertindak atas nama perusahaan : 

 
Nama Perusahaan : 

Alamat Perusahaan : 

 

 
dengan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah terlibat dalam tindak pidana dan pelanggaran 

perundang-undangan di bidang kosmetika. 

 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

………………, …………………………….. 

Yang membuat pernyataan 

 

 

 
(Materai Rp 6000,-) 

(Cap Perusahaan & Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan) 

Nama Lengkap Pimpinan Perusahaan 



2. Contoh Format Surat Pernyataan terkait Merek 

(Untuk pemohon notifikasi dengan status Industri Kosmetik/ Badan Usaha Pemberi Kontrak) 

 

(Kop Surat Perusahaan) 

SURAT PERNYATAAN HAK ATAS MEREK 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 

Jabatan : 

 
dalam hal ini bertindak atas nama perusahaan : 

 
Nama Perusahaan : 

Alamat Perusahaan : 

 
Adalah pemilik merek* : 

(jika merek terdaftar a.n. perusahaan pemohon notifikasi) 

 
Adalah penerima kuasa merek* : 

(jika merek terdaftar a.n perorangan atau perusahaan lain dan telah dikuasakan ke 

perusahaan pemohon notifikasi) 

 

dengan ini menyatakan bahwa apabila dikemudian hari ada pihak lain yang lebih berhak secara 

hukum atas kepemilikan merek …… (sebutkan merek sesuai Sertifikat Merek), maka bersedia 

Nomor Notifikasi produk kosmetik kami yang menggunakan merek tersebut di atas dibatalkan. 

 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

………………, …………………………….. 

Yang membuat pernyataan 

 

 

 
(Materai Rp 6000,-) 

(Cap Perusahaan & Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan) 

Nama Lengkap Pimpinan Perusahaan 
 

 

*) Pilih salah satu 



3. Contoh Format Surat Pernyataan terkait Merek 

(Untuk pemohon notifikasi dengan status Importir) 

 
(Kop Surat Perusahaan) 

SURAT PERNYATAAN HAK ATAS MEREK 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 

Jabatan : 

dalam hal ini bertindak atas nama perusahaan : 

 
Nama Perusahaan : 

Alamat Perusahaan : 

 
Adalah pemilik merek* : 

(jika merek terdaftar a.n. perusahaan pemohon notifikasi) 

 
Adalah penerima kuasa merek* : 

(jika merek terdaftar a.n perorangan atau perusahaan lain dan telah dikuasakan ke 

perusahaan pemohon notifikasi) 

 

dengan ini menyatakan bahwa telah diberikan wewenang oleh principle untuk melakukan 

registrasi, impor, dan distribusi produk dengan merek ….. dan apabila dikemudian hari ada pihak 

lain yang lebih berhak secara hukum atas kepemilikan merek …… (sebutkan merek sesuai 

Sertifikat Merek/ LOA), maka bersedia Nomor Notifikasi produk kosmetik kami yang 

menggunakan merek tersebut di atas dibatalkan. 

 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

………………, …………………………….. 

Yang membuat pernyataan 

 

 

 
(Materai Rp 6000,-) 

(Cap Perusahaan & Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan) 

Nama Lengkap Pimpinan Perusahaan 
 

 

*) Pilih salah satu 



4. Contoh Format Surat Keterangan Pembagian Merek 

 
SURAT KETERANGAN PEMBAGIAN MEREK 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 

Alamat : 

 
 

Adalah pemilik merek : 

dengan ini menyatakan bahwa : 

a. Memberikan hak penggunaan merek di atas kepada : 

1. Nama Perusahaan Pemohon Notifikasi : 
 

No. Nama Produk* Nomor Notifikasi* 

   

   

 
2. Nama Perusahaan Pemohon Notifikasi : 

 

No. Nama Produk* Nomor Notifikasi* 

   

   

 

untuk memproduksi, menotifikasi dan/atau** mengedarkan produk kosmetika tersebut, 

 
 

b. Tidak memberikan hak penggunaan merek untuk nama produk yang sama kepada pemohon 

notifikasi yang berbeda. Apabila diketahui terdapat notifikasi produk kosmetika dengan 

nama yang sama atas nama pemohon notifikasi yang berbeda, maka bersedia Nomor 

Notifikasi produk – produk tersebut dibatalkan. 

 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. 

 
………………, …………………………….. 

Yang membuat pernyataan 

(Materai Rp 6000,-) 

(Tanda Tangan Pemilik Merek) 

Nama Lengkap Pemilik Merek 
 

 

*) Dicantumkan bila produk telah ternotifikasi 

**) Coret salah satu 
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