
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama   : 

Alamat   : 

Menyatakan dengan kesadaran penuh untuk menyanggupi semua criteria sebagaimana 
dimaksud pada pasal 5, 7 dan 9 Peraturan Bupati Karo Nomor 312 tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Usaha Warung Internet di Kabupaten Karo. 

1. Menggunakan perangkat lunak/program kumputer meliputi system operasi maupun 
pendukung system operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi open source; 

2. Memblokir situs porno, perjudian atau situs yang tidak sesuai dengan norma 
agama,sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia; 

3. Menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar 
tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan 
hukum yang berlaku di Indonesia; 

4. Memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas lingkungan 
warung internet; 

5. Memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan 
ketersediaan air bersih yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya; 

6. Ikut mendorong peningkatan dan kebutuhan masyarakat tentang pemanfaatan internet 
yang tepat guna dan bertanggungjawab; 

7. Membatasi jam buka yaitu pada hari minggu s/d jumat buka mulai 06.00 s.d 24.00 WIB 
dan pada hari sabtu atau pada malam hari libur mulai pukul 06.00 s/d 02.00 WIB; 

8. Aspek Kenyamanan dan perlindungan tamu: 
 Menghindari tempat usaha yang berpotensi tinggi menimbulkan bahaya bagi 

kesehatan dan rawan ancaman bencana alam. 
 Memiliki sirkulasi udara yang cukup dan stabil, tidak terlalu lembab dan kering 

sehingga sehat bagi pengelola dan tamu warnet. 
 Memiliki pintu keluar-masuk yang cukup dan/atau pintu darurat untuk antisipasi 

kebakaran. 
 Memiliki area bebas rokok yang terpisah. 
 Area untuk merokok dilengkapi dengan peralatan sirkulasi udara. 
 Menggunakan sekat pembatas/bilik komputer untuk bilik yang menggunakan 

kursi paling tinggi 11 cm,yang tidak menggunakan kursi paling tinggi 60 cm. 
 Menjaga kebersihan dan menjaga sarana/prasarana warnet.  
 Memiliki penerangan yang memadai. 
 Menyediakan fasilitas parkir. 

9. Aspek tanggungjawab sosial pemilik modal: 
 Memiliki tanggungjawab untuk mengkaji secara mendalam implikasi sosial pada 

masyarakat sekitar warnet. 
 Menyesuaikan daya beli masyarakat dan memberikan kemudahan akses secara 

inklusif kepada seluruh strata sosial. 
 Ikut mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat sekitar tentang internet 

yang tepat guna dan bertanggungjawab. 
 Melakuan…….. 



 Melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan 
internet di warnet secara proaktif. 

 Melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses internet yang bertentangan 
dengan norma sosial,agama dan hukum. 

 Memberikan edukasi dan arahan kepada pelanggan usia dini agar tidak boros. 
 Menciptakan lingkungan usaha yang nyaman bagi karyawan dan memberikan 

hak-hak mereka sesuai ketentuan yang berlaku. 
 Memberi kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan dirinya. 
 Mempelajari dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh aspek bisnis,strategis 

dan manajemen sehingga terus menghasilkan inovasi yang bermanfaat. 
 Menyediakan perangkat keras/lunak yang legal. 

10. Aspek Tanggungjawab sosial pengelola manajemen: 
 Menyusun program promosi dan marketing yang bersifat simpatik,edukatif dan 

positif untukmeningkatkan penetrasi pasar. 
 Memasang himbauan berupa pamflet atau brosur kepada tamu warung internet 

untuk tidak melakukan tindakan negative via internet. 
 Menyusun prosedur pemasangan fisik warnet. 
 Melakukan inventarisasi fasilitas warnet. 
 Menyususn standar operasi yang menjamin kenyamanan dan keamanan. 

11. Aspek Tanggungjawab sosial teknisi dan Operator: 
 Memastikan kualitas layanan fasilitas warung internet agar selalu dalam 

performa yang baik. 
 Memberikan pelayanan yang ramah dan bantuan kepada tamu termasuk 

memberikan bimbingan, arahan tips dan informasi positif yang dibutuhkan tamu 
untuk dapat memanfaatkan fasilitas warnet. 

 Tidak memberikan informasi negative yang mendorong pelanggan untuk 
memanfaatkan warnet dengan tujuan yang tidak wajar. 

 Mampu memfungsikan dan mengatasi permasalahan yang terjadi pada 
perangkat lunak/keras. 

 Bersikap tegas kepada pelanggan agar tidak melakukan aktifitas negative. 
 Mencatat identitas pelanggan. 
 Senantiasa bersikap waspada terhadap kemungkinan kejahatan. 

12. Pengelola warnet tidak diperkenankan melayani murid sekolah pada saat jam pelajaran 
dan kepada anak yang berusia dibawah 13 tahun,kecuali ada surat penugasan dan atau 
pendampingan guru, orangtua/wali dari murid yang bersangkutan. 

13. Batas layanan jasa warnet bagi murid sekolah dan anak dibawah 16 tahun maksimal 
sampai dengan pukul 21.00 WIB. 

14. Pengelola warnet wajib mensosialisasikan mengenai ketentuan (12) dan (13) kepada 
masyarakat dengan memajang pengumuman yang mudah dilihat. 

Demikian pernyataan kesanggupan ini saya perbuat dengan penuh tanggungjawab. 

Hormat saya 
 
 
 

(……………………………………………) 
 

Materai 
Rp.6000 


