
SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
Jabatan : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
 : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
Agen wilayah : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
Alamat : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...     Kode pos (... ... ... ... ... ... ) 
Telp/HP : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  
 
Dengan ini menyatakan dengan sesunguhnya, bahwa saya : 

1. Bersedia menjadi Agen Otonom (Eksklusif) PT. Royal Express Indonesia. 

2. Bersedia menerapkan sistem pengupahan sesuai dengan peraturan pemerintah 

tentang UMP yang berlaku di masing – masing wilayah . 

3. Bersedia melaksanakan seluruh kegiatan operasional, sales, IT, Lintas dan 

keuangan  sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) PT Royal Express 

Indonesia. 

4. Bersedia untuk menggunakan atribut (Brand Image) REX sesuai dengan aturan yang 

telah ditetapkan oleh Kantor Pusat PT Royal Express Indonesia antara lain : 

a. Memasang Bilboard, spanduk, dan X baner di kantor REX sebagai bentuk 

branding image REX , termasuk pembayaran pajak iklan yang timbul .  

b. Mobil operasional menggunakan Logo / Sticker REX. 

c. Karyawan menggunakan seragam REX sesuai ketentukan. 

5. Tidak melakukan kegiatan operasional maupun penjualan untuk perusahaan 

mapupun merek lain atau  perusahaan yang memiliki usaha yang sejenis dengan PT 

Royal Express Indonesia. Hal tersebut diatas juga berlaku untuk keluarga inti (suami 

/ Istri / Anak)   

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa ada paksaan dari 

pihak manapun dan saya bersedia status keagenan saya diputus oleh PT Royal Express 

Indonesia apabila dikemudian hari saya mengingkarinya. 

 ... ... ..., ... ... ... ... ... ... ... ... 2017 

Yang membuat pernyataan, 

                                                                                                 Materai 

 (... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...) 


