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NAMA LEN

TEMPAT /
JENIS KELAMI

N

INSTANSI

UNIT KERJA

SUB UNIT KER.,'A

JABATAN

ALAMAT EMAIL

NOMOR HP

PN harus
PN telah r

tegislatif,
negara atau
Komisi
Nomor 30
melakukan
Aptikasi
digunakan
metaIui

Username
dalam seti
Password
dicantumka

PN mengisi menandatangani Formuiir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aptikasi e-Fi[ing LHKPN yang
dapat di Kantor KPK, diunduh dari sltus kpk-go.id dan ethkon.ksk.go.id atau dari Pengeioia LHKPN di
tingkungan tempat PN berdinas.
Bagi PN
Formutir

memiliki pasangaa yang juga berkedudukan sebagai PN maka rnasing-masing tetap mengisi
Aktivasi Penggunaan Aptikasi e-Fiting LHKPN. Dengan demikian, masing-masing akan

User*ame dan Passnrord yang berbeda-

$lhkpn
FORMULIR PERMOHONAN

AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FlLlNG LHKPN
{Diisi oleh Penyelenggara Negaral

320304&906810005
I

ABDUL GANI SYAFII

MEKI(AH, 09 JUNI 1981

Q l"ti-t"xi O Perempuan

PEGAltrAI 198106S9201 101 1fi]6

JMAHKAMAHAGUNGRI ]:__..
PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN SELATAN

PENGADILANA AGAMA NEGARA

HAKIM

mr.ganisyafi i@yahoo.co.id

08130498615

itiki nomor HP dan atamat emait yang aktif.
Username dan Password dari KPK untuk keperluan aktivasi di situs e-Fiting LHKPN.

*l

NIX

Negara, selanjutnya disebut PN, adatah Pejabat Negara yang menjatankan fungsi eksekutif,
yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
,jabat pubtik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang bertaku.

lfurupsi. selanjutnya disebut KPK adatah lembaga berdasarkan Undang-Undang
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk

t LHKPN adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aptikasi e-LHKPN yang
PN untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyetengara Negara ILHKPNI secara onlrne
internet dengan menggunakan perangkat lunak bror,vser pada komputer melatui atamat

identitas unik merujuk pada NIK yang dimitiki oteh setiap PN yang harus dicantumkan/diinput
penggunaan Aptikasi e-Fiting LHKPN.

identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui cLeh PN serta harus
iinput oLeh PN pada saat menggunakan Aptikasi e-Fiting LHKPN"

c.

d.

Edisi 1.r Halaman 1 dari 4

,I, 
lDENTITAS F'ENYELENGGARA NEGARA

2" DEF}NISI UNIUM

3. SYARAT PENGGUNAAN APLIKASi e-FlLlNG LHKPN

Keterangan *l Penyelenggara Negara Wajib metampirkan Fotokopi KTP



PN dapat m$nggunakan Aptikasie-Fiting LHKPN untuk mendapatkan informasi dan/atau melakukan aktivitasi elektronik ydng tetah ditentukan oleh XPK.

i b. Pada saat gertama kati menggunakan Aptikasi e-Fiting LHKPN, PN diharuskan melakukan aktivasi akun
i dengan mengklik tautan {Imk} yang teLah dikirimkan oteh KPK ke atamat emait yang didaftarkan oteh pN.
i rautan ini aftan mengarahkan PN ke halaman Login diApl.ikasi e-Fiting LHKPN.
i c. Untuk Loginrpertama kati, PN diminta untuk memasukan Username dan Password yang tetah dikirimkan oleh
i XfX metatui atamat emaiL yang tetah didaftarkan ateh PN.

i d. SeteLah berliasit login. Aplikasi e-Filing LHKPN akan mengarahkan PN untuk mengganti passryord.

i e. Untuk setiap penggunaan Aptikasi e-Fiting LHKPN:

i 1l PN wajip memastikan ketepatan pengisian data LHKPN dan kelengkapan dokumen pendukung sesuai
i dengan petunjuk pengisian LHKPN secara online. KPK tidak bertanggung jawab terhadap segaia akibat
i "p"pun 

yang mungkin timbsl dari ketataian, katidakLengkapan, ketidakjetasan atau ketidaktepatan
; pengisian data LHKPN oteh PN-
't 2l Setelah Setesai mengisi LHKPN. PN dapat kembati melakukan pengecekan dan/atau mengubah isian data
i I-HKPN Eebetum mengirimkan kepadakpK dengan mengktik tombot submit.

I ,t Sel.anjuthya PN akan riempemteh One Time Password IATPJ yang akan dikirimkan ke nomor Hp yang tetahI didaftarftan PN. sebagai otorisasi pengiriman LHI{PN secara online daa bukti bagi KPK bahwi pil yang
i Oe.sangkutan sebagai pemitik lJsername.
I t Data LHKPN yang tetah dikirimkan melatui Aptikasi e-Fiting LHKPN dengan menggunakan {lsernarne dan
I Password aktn dicatat oteh database KPK sebagai Data LHKPN yang telah terotorisasi, diketahui dan disetujui
i oteh PN sel.aku pemitik lJsemame.

I 9 KPK menerirna dan mengotah data LHKPN dari PN sesuai dengan ketentuan prosedur yang bertaku di KpK.j h. PN mengetahui dan menyetujui bahwa:

I 1l dengan nnenggunakan Aptikasi e-Fiting LHKPN, sernua aktivitas etektronik dari PN yang antara Lain terdiri
i qt"s pengisian data, pengiriman data, otorisasi data. komunikasi emaiL, disimpan r".".a etektmnik dalam: database KPK.
j 2l Semua dentuk korespondensi dan pengiriman data secara timbat batik metatui alamat email resrni KpKi antara ldin di eihkpn@kpk.go.id dan alamat emait PN yang didaftarkan dapat dituangkan datam bentuk
i dokumeh efektronik maupun dokumen tertulis yang memitiki kekuatan pembuktian-
i i. KPK berhak rmenghentikan Aplikasi e-Fiting LHKPN untuk sementara wai<tu maupun untuk jangka waktu
I tertentu ]ran$ ditentukan oleh KPK untuk kepeduan pembaharuan, pemel.iharaan atau untuk tujuan taini dengan alas$n apapun yang dianggap baik oteh KPK. Untuk itu KPK tidak bertanggung jawab atas segata
i konsekuensi yang timbul atas penghentian sementara Aptikasi e-Fiting LHKPN tepaii siapapun.

Usemame 
-d4n 

Passraord merupakan kode yang bersifut rahasia dan penggunaannya metekat pada pN.
U_7rnan9 beisifat tetap dan tidak dapat diubah kembali, sedangkan Passwori iapat CiuOah sesuai kebutuhan
PN diAptikad e-Fiting LHKPN.
PN wajib mengamankan Password dengan caftr:
a. tidak memberitahukan Password kepada orang lain
b. tidak mendatatkan Password pada kertas atau media lainnya yang memungkinkan diketahui orang Lain.
c. metakukarl aktivasi dan mengganli Passward sesegera *unglin letetah dikirimkan oteh KpK.
d. mengganti Passurord secara berkata.
D,"F* hat Pli,l mengetahui atau menduga lJsername dan Password tetah diketahui danlatau disaiahgunakan
oteh orang lqin yang tidak berwenang maka PN wajib sege€ metakukan tindakan pengamanan dengan
mengganti 

.PQssword. Apabita karena satu dan tain hit ptrt tioat< dapat mengganti passworlmaka pN wljil
memberitah$ran secara tertutis kepada KPK.
Sebelum ditef imanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 oteh KPK maka seturuh aktivitas
elektronik ati*s penggunaan Username dan Password mitik PN sepenuhnya menjadi tanggung jawab pN.

1.

1

4.

Edisi 1.0 Halaman 2 dari 4

4. KETENTUANJ PENGGUNAAN APLIKASI e-FILJNG LHKPN

5, USERNAMI {]AN PASSWORD

W



1. AksesApt

PN tida

2. U*tuk
PN berdinas

Pernyataan ini kebijakan KPK mengenai akses PN ke Aptikasi e-Fiting LHKPN. Penandatanganan
Formulir ini
mengetahui

pengg{naan Aptikasi e-Fiting LHKPN oleh PN menunjukkan bahwa PN tetah menerima dan
sebagaimana di bawah ini.

Tidak Ada JamirXan
Walaupun kehatithatian telah diterapkan datam menyiapkan informasi dan materi yang terkandung daLam Aptikasi
e-Fiting LHKPN,| namun informasi dan materi disampaikan kepada PN dalam keadaan "sebagaimana adanya",
tanpa jaminan apapun, baik secara tegas atau tersirat, terutama tidak ada pemberian jaminan atas tidak adanya
pelanggaran ke$nanan, pelanggaran hak atau terbebas dari virus komputer-

Pengungkapan
KPK tidak akan
harta kekayaan
Pengaksesan i e-Fiting LHKPN dariTautan Situs Lainnya
Apabita PN tses e-Fiting LHKPN dari tautan flrnkl datam situs lainnya maka KPK tidak bertanggung jawab

pribadi lprivacy policyl atau isi dari situs tersebut.atas kebijakan

Komunikasi
KPK tidak jawab dengan cara apapun atas setiap kerugian yang diatami oteh pN, baik langsung

akibat kornunikasi internet yang terhenti sernentara yang diakibatkan oteh transmisimaupun tidak
terputus. t tertunda dikarenakan lalu [intas lnternet. transmisi data yang tidak tepat sehubungan dengan

,rnet dan/atau atasan lainnya.sifat pubtik dari

NlK, namor HP
e-Fiting LHKPN

al.amat email yang dicantumkan di bawah ini akan didaftarkan oteh KPK ke dalam Aptikasi

keurajiban
dan akan dipergunakan sebagai sarana aktivasi dan otorisasi dal^am rangka petaksanaan
penyampaian Laporan harta kekayaan melalui Aplikasi e-Fiting LHKPN-

a.
b.
c.

d.
Pass
KPI{

ngkapkan informasi dan/atau data mengenai PN selain untuk kepentingan pengumuman
pubtik dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi pubtik.

NIK

NOMOR HP

ALAMAT EMAIL

3203040906810006

o8130498615

mr. ganisyafi i@yahoo.co.id

ry

e-Fiting LHKPN akan dihentikan oteh KPK apabil.a:

mengingat informasi Username, Password dan atamat emait yang didaftarkan;
lapor:an tertutis dari PN mengenai dugaan atau diketahuinya penggunaan Usernarne dan

oteh pihak lain yang tidak berwenang;
suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

sebab-sebab [ainnya dikarenakan kendata teknis.
aktivasi kembati, PN harus menghubungi PengeloLa LHKPN di tingkungan lnstansi tempat

KPK untuk metakukan pendaftaran utang.

HalamEn 3 dari 4

7. PTRNYATAAI.I KPK MENGTNS,I KTBIJAKAN AKSES DAN PRIVASI



a.

b.

Dengan ini saya engajukan permohonan aktivasi penggunaan e-Filing LHKPN dengan mendaftarkan nomor HP
dan atamat
menyatakan

sebagaimana tercantum pada Angka 8 di atas- Berkenaan dengan permohonan di atas,
sesungguhnya bahwa saya:

telah mengigi data diatas dengan benar, lengkap dan tepat dan saya memahami bahwa KPK berwenang untuk
memeriksa flan melakukan verifikasi aias kebenaran, ketengkapan dan ketepatan dari setiap data dan
informasi yatlg tersebut dalam Formulir ini;
siap untuk rirelakukan aktivitas elektronik dengan XPK datam rangka pel.aksanaan kewajiban penyampaian
LHKPN met4tui Aptikasi e-Fiting LHKPN;
menjamin bqhwa nomor HP dan alarnat email yang didaftarkan tetap aktif;
akan menja$a kerahasiaan dan keamanan Usernarne, Passward, OTP dan/atau kode keamanan etektronik
lainnya serte bertanggung jawab penuh atas segata kerugian yang muncul dikarenakan saya membuka
kerahasiaan ltersebut kepada pihak tain;
tetah mempri:roleh informasi yang layak dan cukup mengenai penggunaan ApLikasi e-Fiting LHKPN dan saya
tetah menggtahui serta menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban serta segata akibat penyampaiin
LHKPN secafa elektronik metalui ethkpn.kpk.oo.id.

c.
d.

e.

Demikian formulir permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Negara

1.

07 November

PENYELENGGARA NEGARA,

{ . , . .., f-?9: Gll1?ytll 
r

Petugas Verifikasi,

Nama

NIPINRP/NPP

Asat lnstansi

Tgl Verifikasi

Itlegana wajib menyimpan satu rangkap fotokopi formulir ini sebagai arsip-
LHKPN yang telah terbentuk juga dapat melakukan verifikasi terhadap formutir ini dengan ruang

dan ketepatan isian pada Angka 1 dan 8;
Negara telah membubuhkan paraf di setiap kalom paraf yang tersedia;
Negara tetab melampirkan dakumen pendukung formulir ini.

2. Unit
lingkup
a.

b.

c.

Apabila huruf a s.d c telah dipenuhi maka farmulir ini dapat dinyatakan lengkap. Dalam hal hasil verifikasi
menyatakan farffiulir belum lengkap maka Penyelenggaft Negara waiib memeauhi kekuranglengkapan
sampai form u{i r d i nyataka n lengka p.

3- Balamhal ini telah diverifil<asi dan dinyatakan lengkap aleh Unit Pengelala LHKPN di lnstansi, harap agar
Unit LHKPN terkait mengirimkan farmulir asli ini kepada KPK dan menyimpan satu rangkap fotokopi

Edisi 1-B

fsrmulir

Hataman 4 dari 4

9. PERNYATAAI\ PN

.20.:.!..

Hasil Verifikasi Permohonan:

Lengkap

Betum Lengkap

i

I

l

Kolom jni diisi oLeh Petugas KPK atau Unit Penqelola LHKPN di lnstansi




