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        Lampiran I Surat Edaran Dirjen Pajak 
        Nomor : SE-05/PJ.13/1998 
        Tanggal    : 5 Maret 1998 
  
 
 

DAFTAR KELUARGA YANG MENGIKUTI PINDAH 
  
 
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : 
Nama    : 
NIP.   : 
Pangkat/Gol  : 
Jabatan   : 
Kantor  : 
   
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan/ Direktur Jenderal Pajak Tanggal ……………………………… No. 
……………………… dipindahkan ketempat kedudukan baru pada …………………… sebagai …………………………………………… 
 
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa kelurga yang mengikuti kepindahan ke tempat kedudukan yang baru 
adalah sebagai berikut : 
  

Nomor Nama Tgl. Lahir Hubungan Pekerjaan Keterangan 
1 2 3 4 5 6 

    1) 2) 
 

   
   
         …………………………… tgl, ……………………… 
  
 
Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri 
Sipil, dan apabila di kemudian hari keterangan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan terjadinya kerugian 
negara tersebut saya bersedia dikenakan Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 
  
 
  
Mengetahui, 
Kepala ……………………………………… 3) 
  
  
   
  
…………………………………………… 
NIP. 

Yang membuat pernyataan 
 
 
 
 
 
…………………………………………… 
NIP. 

 
 
1) Apabila isteri/suami atau anak adalah pegawai agar diisi dengan jelas apakah PNS, pegawai swasta atau 

anggota ABRI 
2) Dalam hal anak sudah berkeluarga diberikan penjelasan tanggal pernikahannya. 
3) Kepada Kantor/Kepala bagian Umum Pada Kantor Wilyah/Kepala Bagian Umum atau Kasubag gaji pada 

Kantor Pusat Ditjen Pajak (tempat kedudukan lama). 
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        Lampiran 2 Surat Edaran Dirjen Pajak 
        Nomor : SE-05/PJ.13/1998 
        Tanggal    : 5 Maret 1998 
 
  
        

NAMA DAN ALAMAT INSTANSI (KEPALA SURAT) 
 
Nomor :                  ……………………………, 19…… 
Lampiran : 
Hal  : 
   
  
 
Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak 
U.p. Kepala Bagian Keuangan KPDJP 
Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40-42 
Jakarta 
 
  
 
            Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala …………………………………………………………… menyatakan dan 
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : 
Nama   : 
NIP.  : 
Pangkat/Gol : 
Jabatan  : 
   
adalah isteri/suami dari Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dibawah ini : 
Nama   : 
NIP.  : 
Pangkat/Gol : 
Jabatan  : 
   
Pegawai yang bersangkutan telah mengajukan permohonan mengikuti suami/isteri yang dialihtugaskan ke tempat 
kedudukan baru sebagai ………………………………… pada kantor ………………………………… sesuai SK Mutasi tgl ……………… no. 
…………………………………………… dengan penjelasan bahwa : 
1. Surat permintaan pindah mengikuti suami/isteri dari pegawai yang bersangkutan telah disampaikan pada 

tanggal ………………………… 
2. Segala biaya yang berhubungan dengan kepindahan pegawai tersebut termasuk biaya perjalanan dinas 

pindah tempat kedudukan yang baru, tidak ditanggung dari anggaran kantor /instansi kami.  
  
  
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan ssesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila 
keterangan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara, maka kami bersedia 
dikenakan sanksi menurut ketentuan yang berlaku. 
  
  
  
 
        Kepala …………………………………………… 
         ……………………………………………………… 
  
  
   
  
        NIP/NRP. 
  
Tembusan : 
1. Kepala Kantor Wilayah …………………… DJP 
2. Kepala Bagian Kepegawaian KPDJP. 
3. ……………………………… *) 
  
*) Kepala Kantor Unit (lama) tempat 
 Kedudukan suami/isteri yang dialihtugaskan 
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        Lampiran 3 Surat Edaran Dirjen Pajak 
        Nomor : SE-05/PJ.13/1998 
        Tanggal    : 5 Maret 1998 
 
  
        

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

 
Nomor :                
………………………………………19… 
Lampiran : 
Hal  : 
   
 
Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak 
U.p. Kepala Bagian Keuangan KPDJP 
Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40-42 
Jakarta 
 
  
 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
 Nama    : 
 NIP.   : 
 Pangkat/Gol  : 
 Jabatan   : 
   
adalah isteri/suami dari : 
 Nama    : 
 NIP.   : 
 Pangkat/Gol  : 
 Jabatan   : 
   
Sehubungan dengan dialih tugaskannya suami/isteri saya ketempat kedudukannya yang baru sebagai 
………………………… pada kantor ………………………………………… sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan/Direktur 
Jenderal Pajak tanggal ……………………………… Nomor : ………………………………… saya menerangkan dengan sesungguhnya 
bahwa : 
1. Saya akan mengikuti kepindahan suami/isteri saya ke tempat kedudukannya yang baru atas permohonan 

sendiri dan permohonan kepindahan tersebut sudah diajukan sesuai surat tanggal ……………………………… 
2. Segala biaya yang berhubungan dengan kepindahan saya termasuk biaya perjalanan dinas pindah ke tempat 

kedudukan baru tidak ditanggung oleh negara. 
  
Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabata dan apabila 
dikemudian hari pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan terjadinya pembayaran yang salah atau 
berlebih sehingga terjadi kerugian negara maka dalam rangka pengembalian kerugian negara tersebut saya 
bersedia dikenakan Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
  
  
  
 
Mengetahui, 
Kepala ……………………………………… 3) 
 
 
 
…………………………………………… 
NIP. 

Yang membuat pernyataan 
 
 
 
 
…………………………………………… 
NIP. 

 
Tembusan : 
1. Kepala Kantor Wilayah …………………… DJP 
2. Kepala Bagian Kepegawaian KPDJP . 
 


