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Assalamu'alaikumsWr. Wb.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor :
1381/SEK/KP.04.5/LL/2018 tanggal 12 November 2018 hal sebagaimana
tertera pada pokok surat terlampir dengan ini disampaikan kepada Saudara
untuk segera mengirimkan berkas-berkas data dularng Pejabat Struktural
yang mutasi/pindah ke Pengadilan Agama baru sebagai berikut:
1. Asli KP4 berstempel basah;
2. Fotokopi Halaman 1 buku rekening yang bersanglnrtan yang masih aktif;
3. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (format terlampir), yang bertsi
pernyataan bahwa nornor rekening sebagaimana dimaksud pada poln 2 di
atas sudah terdaftar dalam aplikrisi OMSPAN fonline Monitoring Sistem

4.

Perbendaharaan dan Anggaran Negara);
Print Out "Laporan Cek Data SupplieC dari aplikasi OMSPAN yang dapat

dimintakan ke petugas admin/pegawai yang menangani aplikasi SPM
[boleh dari satker awal atau satker baru) dan ditandatangani oleh petugas
admin tersebut dan digunakan untuk menerima baya mutasi/pindah yang
bersangkutan;

5. Lembar 2 (dua)

SPD yang sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang

di satker baru $ormat terlampir);
5. Fotokopi SK mutasi/promosi yang telah dilegalisir;
7. Fotocopy SPP, SPMT dan SPM| yang dilegalisir.

Berkas-berkas kelengkapan tersebut dikirim ke Sekretaris Mahkamah
Agung RI c.q. Kepala Biro Kepegawaian fl. Medan Merdeka Utara No. 9.
13 Jakarta Pusat 10110.
Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
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SURAT PERNYATAAII
Yang bertanda Hngan di bawah ini

Nama

:

i

NIF

I

:

Pangka.U6oti Ruang

Jabahn
Unit Keria
Dengan inimenyatakan bahwa

l.

Memiliki

flening

:

yang sudah tercanfum datam aptikasi $FAN sebagai
berikut:

No. Rekening

Nama pada Buku Rekening
Nama pada aplikasispAN
Narna Bafk
Cabang/Unit

2' Rekening'

tersebut pada angka 1 untuk digunakan sebagai penerimaan
biaya rnutasi pindah dari
.'."'..r .... ke

s;

Data keluirga yang tercentum dr Kp4 adafah henaryang
terdiri.dari

fnrp*lr"ng.,$dakperlu):
a. satu orang lstri/suamiyang sah berdasarkan undang-unarng
r"r*u*,nun;;;;;;-'
b' Anak kandung/anak tiri, dan atau anak angkat yang sah menurut hukum yang

ueruria maksimal2s

tahun, belum menikah dan tidak punya penghasitan sendiri.

c'

Anak kandung/anak tiri, dan atau anak angkat yang sah menurut
hukum yang berumur lebih dari
25 tahun' yang menurut surat keterangan dokter mernilki cacat yang
menjadi sebab ia tidak
mempunyai

p

eng has ilan se ndiri ldi t a m p i rkan s u rat ketem ng a n d okte

d' Anak kandung

rl;

perempuan/anak

tiri perempuan, o"n
anak angkat perempuan yang sah
"t"u
menurut hukum yang berumur tebih dari 25 tiahun, yang
tidak bersuami dan tidak rnemiliki

4'

Apabila teriadi kelebihan bayar atas biaya mutasi pindah
sebagaimana dimaksud
'"-- pada
angka
r
bersedia mengembarikan ke kas negara sesuai ketentuan

5. surat pemyataan ini merupakan
;

z,

eaya

,rnj**nr.

bukti penerimaan atas biaya mutasi.

su{{ nernvataan ini saya hrat dengan sebenarnya, dan segala akib'at dari kEtidakbenaran
surat pemyataan ini saya siap bertanggungjawab sesuai
dengan ketentuan,
ketentuan FrunAan$+nCangan,
osrundano-unrtannan yang
vana
Demikian

I

berlaku.

Yang membuat pemyataan
Mabrai

Rp60fO,-
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TTD

suR4r

PERNYATAAN

j

Y-ang bertanda tangan di hawah ini :

Nama

:
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'.]
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PangkaUGol;

Ruang

Jsbatan ,
Unit

Kerja

,

:

:
:

Dengan ini menyatakan bahwa

1.

:

:

Memiliki rikening yang sudah tercantumrdalam aprkasispAN sebagai
berkut:
No. Rekqing,
Nama pada Bufiu Rekening
Nama pada aplikasiSFAN
Nama Bank
CaUangfUnit

2'

Rekeningitersebut pada angka t unttrk digunakan sebagai penerimaan biaya
mutdsi pindah dari
.;:-.....,,...-..f...."..",.,,. kg.",.......,,,.."
, i ,'
,

3'

Data keluarga yang tercantum di KP4 adalah benar yang terdiri
dari (hapus yang ttdak pertu).
a' Satu oFng lski/Suamiyang sah berdasarkan Undang-undang perkawinan yang berlaku;
b' Arak kandung/anak tiri, dan atau anak angkat yang sah menurut hukum yarg n"*sia maksimal2E
tahun, belum menikah dan tirlak punya penghasiran sendiri;

c'

Anak kandung/anak tiri, dan atau anak angkat yang sah menurut
hukum yang berumur lebih dari
25 tahiin, lfrtg r?lenurut sur:at keterangan dokter mernilikl eacat yang
menjadi,:$sbab.6
')
tidak
mempu nyai pen g hasilan se ndiri lditam pi rka n su nt keteran g a
n do

d' Anak kandung

Rte

rl;

perempuan/anak

tiri perempuan, dan atau anak angkat perempuan yang sah
menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun, yang tidak bersuami
dan tidak merniliki

4'

Apabila terjadi kelebihan bayar atas biaya mutasi pindah sebagaimana
dimaksud pada angka
bersedia mengembalikan ke kas negara sesuai ketentuan yang
berlaku.

5- surat pemyataan inimerupakan buktipenerimaan atas biaya

z,

saya

mutasi.

Demikian surat Pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya,
dan segala akibat dari ketidakbenaran
pernyataan
surat
ini saya siap bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang
berlaku.

Yang membuat pernyataan
titabai
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VII. PERHATIAN
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FPI( yang ber,urenang rnenerbitkan SPD, p*gawai
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YABH

srelakukan p:rjalanan dinas, p*ra: pejabat yang

