
◇

Sertifikat yang dikeluarkan dalam waktu tiga (3) bulan
sebelum pengajuan bantuan

○

Sertifikat yang dikeluarkan dalam waktu tiga (3) bulan
sebelum pengajuan bantuan

◇

○

◇

○

Dokumen yang dikeluarkan dalam waktu tiga (3) bulan
sebelum pengajuan bantuan
Dokumen yang dikeluarkan dalam waktu tiga (3) bulan
sebelum pengajuan bantuan

Berisi informasi akurat tentang situasi saat ini

○

Pernyataan gaji Selama dua bulan terakhir

Pernyataan bonus Dokumen terbaru

Dokumen terbaru

Dokumen terbaru

Dokumen terbaru

○

Selama satu tahun terakhir, dengan cap yang menunjukkan
telah diterima oleh otoritas pajak (atau pemberitahuan telah
diterima untuk pengajuan e-Tax)

○

Pemberitahuan pengiriman uang pensiun Dokumen terbaru

Pemberitahuan pembayaran pensiun Dokumen terbaru

Sertifikat pensiun Dokumen terbaru

○

Dokumen terbaru

Sertifikat penerima asuransi kerja Jumlah per hari x 28

Kartu pengangguran

Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja

Sertifikat dari semua informasi yang terdaftar di register
properti harus diserahkan jika perlu.
Sertifikat dari semua informasi yang terdaftar di register
properti harus diserahkan jika perlu.

◇

*1

*2

Pembagian harta

Kasus kecelakaan lalu lintas

Kasus malapraktik medis

Kasus terdakwa, dll.

Kasus perceraian

Kasus properti, kasus pelestarian, dll.

Kartu tanda penduduk

Warga negara asing

Dokumen yang Diperlukan untuk Pemeriksaan

Sertifikat tempat tinggal (status tinggal, masa tinggal,
berakhirnya masa tinggal)

Pernyataan kemampuan finansial

Surat keterangan domisili (domisili tetap, kepala rumah
tangga, dan hubungan dengan kepala rumah tangga; untuk
semua anggota dalam rumah tangga)

Kasus utang besar * Daftar utang

Sertifikat pembebasan pajak (pendapatan)

Dokumen yang berkaitan dengan tunjangan
pengangguran

Salinan pengembalian pajak final

Sertifikat pajak

Kirimkan salah satu jika pemohon
mendapat manfaat asuransi kerja.

Salah satu
Sertifikat penilaian aset tetap

Pemberitahuan pembayaran pajak aset tetap

Dokumen yang membuktikan pendapatan

Bagi pemohon yang merupakan penerima bantuan publik *2

Bagi pemohon yang bukan penerima bantuan publik (Pasal 20 Butir 2 Peraturan Terperinci)

Dokumen verifikasi kemampuan finansial (Pasal 20 Butir 3 Peraturan Terperinci)*1

Pekerja bergaji

Salah satu

Sertifikat bantuan publik

Keputusan tentang bantuan publik (dimulainya
pemberian hibah atau perubahan)

Sertifikat penerima bantuan publik

Pernyataan gaji, pernyataan bonus

Sertifikat pemotongan pajak

Sertifikat pajak (pendapatan)

Sertifikat pembebasan pajak (pendapatan)

Mana saja yang mudah didapat. Apabila
hanya satu dari dokumen ini tidak cukup
untuk memastikan informasi yang
diperlukan, pemohon mungkin diminta
untuk menyerahkan dua atau lebih
dokumen ini.

Wiraswasta

Orang yang menganggur

Pensiunan *dokumen tanpa nomor pensiun dasar

Salah satu

Salah satu

Dokumen sertifikasi hak pensiun publik

Salinan akta keluarga yang dilegalisir

[Bukti kemampuan finansial] Apabila pemohon kesulitan untuk menyerahkannya, maka dapat diganti dengan laporan oleh pengacara atau calon pengacara atau
penyedia layanan atau dokumen lain yang membuktikan kemampuan finansial pemohon

Dokumen yang hanya memuat nama kepala keluarga (bukan pemohon) tidak memenuhi syarat sebagai bukti bahwa pemohon menerima bantuan publik. Serahkan
dokumen yang memuat nama pemohon sendiri

* Dokumen tanpa MyNumber

Sertifikat kecelakaan lalu lintas, surat keterangan dokter

Surat keterangan dokter

Salinan pengaduan

* Salinan akta keluarga yang dilegalisir (dalam hal penerima bantuan adalah terdakwa, dapat diganti dengan
salinan pengaduan).
Sertifikat penilaian pajak aset tetap, sertifikat semua informasi yang terdaftar di register properti (informasi
properti elektronik juga dapat diterima)

Dokumen verifikasi pemohon dan anggota keluarganya yang tinggal bersama (Pasal 20 Butir 1 Peraturan Terperinci)

Dalam kasus rumah tangga tunggal,
“Hubungan dengan kepala rumah tangga”
dapat dihilangkan jika sertifikat
menunjukkan semua anggota rumah
tangga.

Salah satu

Dokumen verifikasi kemampuan finansial

Dokumen verifikasi fakta kasus (sejauh diperlukan untuk menentukan prospek memenangkan kasus; namun, dokumen dengan tanda * adalah
wajib)

Dokumen yang membuktikan aset


