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FORMULIR PERMOHONAN

AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FlLlNG LHKPN *l
{Diisi oteh Penyetenggara Negaral

NIK

NAMA LENGKAP

TEMPAT/TANGGAL LAHIR

JENIS KELAMIN

NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI

INSTANSI

UNIT KERJA

SUB UNIT KERJA

JABATAN

ALAMAT EMAIL

NOMOR HP

6303 0511 0288 0009

AZMINOOR RAHMAN, S.H.I.

MARTAPURA KAB.BANJAR, 1 1 FEBRUARI 1988

, O tuti-t"xi ,O perempuan

19880211 20140310f,2

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

PENGADILAN AGAMA NEGAM KAL-SEL

PANITERA PENGGANTI

djimsnrr@gmail.com

0811 5111 262

Penyetenggara Negara, selanjutnya disebut PN, adatah Pejabat Negara yang menjatankan fungsi eksekutif,
tegisLatif, atau yudikatif dan pejabat [ain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara atau pejabat pubLik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang bertaku.
Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut KPK adatah lembaga berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk
metakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.
Aptikasi e-Fiting LHKPN adatah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aptikasi e-LHKPN yang
digunakan oteh PN untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyetengara Negara ILHKPNJ secara online
metalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer melatui alamat
ethkpn.kpk.go.id.
Username adatah identitas unik merujuk pada NIK yang dimitiki oteh setiap PN yang harus dicantumkan/diinput
da[am setiap penggunaan Aptikasi e-Fiting LHKPN.
Password adatah identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oteh PN serta harus
dicantumkan/diinput oteh PN pada saat menggunakan Aptikasi e-Fiting LHKPN.

PN mengisi dan menandatangani Formutir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aptikasi e-Fiting LHKPN yang
dapat diperoteh di Kantor KPK, diunduh dari situs kpk.go.id dan ethkpn.kok.go.id atau dari Pengetola LHKPN di
lingkungan lnstansi tempat PN berdinas.
Bagi PN yang memiliki pasangan yang juga berkedudukan sebagai PN maka masing-masing tetap mengisi
Formutir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aptikasi e-Fiting LHKPN. Dengan demikian, masing-masing akan
memperoteh Username dan Password yang berbeda.
PN harus memitiki nomor HP dan a[amat emait yang aktif.
PN tetah mendapatkan Username dan Password dari KPK untuk kepertuan aktivasi di situs e-Fiting LHKPN.

Keterangan *l Penyelenggara Negara Wajib meLampirkan Fotokopi KTP

c.

d.
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c.

d.

e.

PN dapat menggunakan Aptikasi e-Fiting LHKPN untuk mendapatkan informasi dan/atau melakukan aktivitas
etektronik yang tetah ditentukan ol.eh KPK.
Pada saat pertama kali menggunakan Aplikasi e-Fiting LHKPN, PN diharuskan melakukan aktivasi akun
dengan mengktik tautan [lrnkl yang tetah dikirimkan oleh KPK ke atamat email yang didaftarkan oteh PN.
Tautan ini akan mengarahkan PN ke hataman Login diAptikasi e-Fiting LHKPN.
Untuk Login pertama kati, PN diminta untuk memasukan Username dan Password yang tetah dikirimkan oLeh
KPK metalui alamat email yang tetah didaftarkan oteh PN.
Setetah berhasi[ login, Aptikasi e-Fil.ing LHKPN akan mengarahkan PN untuk mengganti Password.
Untuk setiap penggunaan Aplikasi e-Fiting LHKPN:
1) PN wajib ,memastikan ketepatan pengisian data LHKPN dan ketengkapan dokumen pendukung sesuai

dengan petuniuk pengisian LHKPN secara online. KPK tidak bertanggung jawab terhadap segata akibat
apapun yang mungkin timbut dari kelalaian, ketidaktengkapan, ketidakjetasan atau ketidaktepatan
pengisian,data LHKPN oteh PN.

2l Setetah setesai mengisi LHKPN, PN dapat kembati melakukan pengecekan dan/atau mengubah isian data
LHKPN sebetum mengirimkan kepada KPK dengan mengklik tombot Submit.

3l Setanjutnya PN akan memperoteh Ane Time Password (0TPl yang akan dikirimkan ke nomor HP yang tel.ah
didaftarkan PN, sebagai otorisasi pengiriman LHKPN secara ontine dan bukti bagi KPK bahwa PN yang
bersangkutan sebagai pemitik Username.

Data LHKPN yang telah dikirimkan metatui Apl.ikasi e-Fiting LHKPN dengan menggunakan Username dan
Password akan dicatat oleh database KPK sebagai Data LHKPN yang tetah terotorisasi, diketahui dan disetujui
oteh PN selaku pemitik Username.
KPK menerima dan mengolah data LHKPN dariPN sesuaidengan ketentuan proseduryang bertaku diKPK.
PN mengetahui dan menyetujui bahwa:
1l dengan menggunakan Aptikasi e-Fiting LHKPN, semua aktivitas el.ektronik dari PN yang antara [ain terdiri

atas pengisian data. pengiriman data, otorisasi data, komunikasi emait, disimpan secara elektronik datam
database KPK.

2l Semua bentuk korespondensi dan pengiriman data secara timbat batik metatui atamat emait resmi KPK
antara tain di ethkpn@kok.go.id dan atamat emait PN yang didaftarkan dapat dituangkan datam bentuk
dokumen etektronik maupun dokumen tertutis yang memitiki kekuatan pembuktian.

KPK berhak menghentikan Apl.ikasi e-Fiting LHKPN untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu
tertentu yang ditentukan oteh KPK untuk kepertuan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk iujuan Lain
dengan atasan apapun yang dianggap baik oteh KPK. Untuk itu KPK tidak bertanggung jawab atas segata
konsekuensiyang timbut atas penghentian sementara Aptikasi e-Fil.ing LHKPN kepada siapapun.

Username dan Password merupakan kode yang bersifat rahasia dan penggunaannya metekat pada PN.
Username bersifat tetap dan tidak dapat diubah kembati, sedangkan Password dapat diubah sesuai kebutuhan
PN di Aptikasi e-Fiting LHKPN.
PN wajib mengamankan Password dengan cara:
a. tidak memberitahukan Password kepada orang lain
b. tidak mencatatkan Password pada kertas atau media lainnya yang memungkinkan diketahui orang [ain.
c. melakukan aktivasi dan mengganli Password sesegera mungkin setetah dikirimkan oteh KPK.
d. mengganti Password secara berkata.
Datam hat PN mengetahui atau menduga Username dan Password tetah diketahui dan/atau disatahgunakan
oteh orang [ain yang tidak berwenang maka PN wajib segera melakukan tindakan pengamanan dengan
mengganti Password. Apabita karena satu dan tain hat PN tidak dapat mengganti Passwond maka PN wajib
memberitahukan secara tertutis kepada KPK.
Sebetum diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 oleh KPK maka seturuh aktivitas
etektronit( etas penggunaan Usernarne dan Password mitik PN sepenuhnya menjadi tanggung jawab PN.

g.
h.

f-*t
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1. Akses Aptikasi e-Fiting LHKPN akan dihentikan oteh KPK apabita:
a. PN meninggal dunia;
b. PN tidak rhengingat informasi Username, Password dan alamat emai[ yang didaftarkan;
c. diterimanya laporan tertulis dari PN mengenai dugaan atau diketahuinya penggunaan Usernarne dan

Password [leh pihak tain yang tidak berwenang;
d. KPK mela|<sanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
e. terdapat Jebab-sebab lainnya dikarenakan kendala teknis.

2. Untuk metakukan aktivasi kembati, PN harus menghubungi Pengelota LHKPN di tingkungan lnstansi tempat
PN berdinas atau KPK untuk melakukan pendaftaran ulang.

Pernyataan ini mgrupakan kebijakan KPK mengenai akses PN ke Aptikasi e-Fiting LHKPN. Penandatanganan
Formulir ini dan penggunaan Aptikasi e-Fiting LHKPN oteh PN menunjukkan bahwa PN tetah menerima dan
mengetahui pernybtaan sebagaimana di bawah ini.

l

Tidak Ada Jaminafi
Wataupun kehati-hiatian tetah diterapkan datam menyiapkan informasi dan materi yang terkandung datam Aptikasi 

I

e-Fiting LHKPN, rlamun informasi dan materi disampaikan kepada PN datam keadaan "sebagaimana adanya", 
I

tanpa jaminan apapun, baik secara tegas atau tersirat, terutama tidak ada pemberian jaminan atas tidak adanya I
petanggaran keamanan, petanggaran hak atau terbebas darivirus komputer. 

I

I

Pengungkapan Infprmasi 
I

KPK tidak akan mengungkapkan informasi dan/atau data mengenai PN setain untuk kepentingan pengumuman 
I

harta kekayaan kepada pubtik dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi pubtik. 
i

Pengaksesan Aptiltasi e-Fiting LHKPN dariTautan Situs Lainnya 
I

Apabita PN mengakses e-Fiting LHKPN dari tautan [lrnk) datam situs lainnya maka KPK tidak bertanggung jawab j

atas kebijakan hak pribadi [privacy policy] atau isi darisitus tersebut. 
i

Komunikasilnternet 
i

KPK tidak- bertanggung jawab dengan cara apapun atas setiap kerugian yang diatami oteh PN, baik tangsung 
Imaupun tidak lanpsung akibat komunikasi internet yang terhenti sementara yang diakibatkan oleh transmisr 
1

terputus, transmisji tertunda dikarenakan [alu lintas lnternet, transmisi data yang tidak tepat sehubungan dengan I

sifat pubtik dari in(ernet dan/atau atasan lainnya. 
I

NlK, nomor HP dan atamat emait yang dicantumkan di bawah ini akan didaftarkan ol,eh KPK ke datam Apl,ikasi
e-Fiting LHKPN dan akan dipergunakan sebagai sarana aktivasi dan otorisasi dalam rangka petaksanaan i

kewajiban terkait penyampaian laporan harta kekayaan metalui Aptikasi e-Fiting LHKPN. 
:

NIK

NOMOR HP

ALAMAT EMAIL

: 
I 
6309 05J 

1 
028€ 0!0e

: : 081 1 5111 2A2

: djimsnrr@gmail.com
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Dengan ini saya r':-rengajukan permohonan akti,rasi penggunaan e-Fil"ing LHKPN dengan mendaftarkan nomor HP

cian aLamet email sebagairnana tei-cantum pada Angka B di atas. Berkenaan dengan perRrohonan di atas,
menyatakan dengan sesungguhnya i:ahwa saya:

a. telan mengisl data dl atas dengan benar, lengkap Can tepat dan saya memahaml 'nahwa KPK berwenang untuk
memeriksa dan metakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan ketepatan dari setiap data dan

informasi yang ter-sebrit da|an-r Formui.ir ini;
b. siap untuk meLakukan aktivitaE eLektroriik denqan KPK cialam r-angka pel-aksatraatr kewajiban penyar^npaian

LHKPN mei.aLui Aplikasi e-FiLing LHKPN;
c. menjamin banv;a nomor HP dan alamat ernaiL yang didaftarkan tetap aktif r

d akan rnenjaga kerahasiaar: dan keamanan Username, Password,OTP dan/atau kode keai-nanan elektronik
i.ainnya serta bertanqgung jawan Benuh atas segaLa xeruqian yang muncuL dikarenakan saya membuka
kei^ahasiaan tersebut xepada pihak Laln;

e. teLan memperoLeh informasi yang Layak dan cukup mengenai penggunaan ApLirasi e-Fiiing LHKPN dan saya
tei.ah nrengeiahui serta nrenyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban seria segala akibat penyampaian
LH KPN secara eLe kt rani k m elai.ul ei.h ltptkr: k. g o. i d.

Demiklan formui,lr permoironan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

1

t

I

I

t

_t

i

i
1

I

I
!-

Lengkap

Belum Lengt<ap

Narna

N I P/hJ RPi N PP

AsaL lnstansl

Tg[Verifikasi :

D,A-IATAN:

1. Penyetenggara Negara wajtb menyimpan satu rangkap fatakapi farmuLir ini sebagai arsip.
2. Unit PengeLaLa LHKPN yang teLah terbentuk juga dapat meLakukan verifikasi terhadap formulir ini dertgan ruang

lingkup verifikasi:
a. kel,engkapan dan ketepaian isian pada Angka 1 dan 8;

b. Penyelenggara blegara telah membubuhkan paraf di setiap ka{om paraf yang tersedia;
c. Penyelenggara Negara ielah melampirkan dakumen pendukung farmuLir ini.

Apabila seluruh huruf a s,d c telah dipenrthi maka formulir ini dapat dinyaiakan lengkap. Dalam hal hasiiverifikasi
menyatakan bahwa formulir belum Lengkap maka Penyelenggara Negara utajib memenuhi kekuranglengkapart
sampai dengan formulir dinyatakan iengkap.

3. DaLan hal farmulir ini telah diverif ikasi dan dtnyatakan Lengkap cleh Unit PengeLoLa LHKPN di lnstansi, harap agar
Unit PengeioLa LHIIPN terkait mengirimkan farmu{ir asti ini kepada KPK dan menyimpan satu rangkap lotakopi
forn: ulr t' Lc bagoi arsi p.

ilqta iluilt(ililtL,, tClTEER 2ntT

f{EGARA,

HasiI Verifikasi Permohonan: Petugas Verifikasi,

Edie! L0 Halaman l dari /.
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