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FORMULIR PERMOHONAN

AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FlLlNG LHKPN *|

lDiisi oLeh Penyetenggara Negaral

6306054109760003

LIES RUFAIDA, S.H

BANJARMASIN / 05 JULI 1975

NIK

NAMA LENGKAP

TEMPAT / TANGGAL LAHIR

JENIS KELAMIN

NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI

INSTANSI

UNIT KERJA

SUB UNIT KERJA

JABATAN

ALAMAT EMAIL

NOMOR HP

d.

tr

Username
datam setiap
Password a

dicantumka

Negara, setanjutnya disebut PN, adalah Pejabat Negara yang menjatankan fungsi eksekutif,
[egistatif, ata yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara atau t pubtik [ainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Komisi Korupsi, setanjutnya disebut KPK adatah lembaga berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30
metakukan

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk

C. Aptikasi e-Fi ng LHKPN adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Apiikasi e-LHKPN yang

digunakan PN untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyetengara Negara TLHKPN) secara onlrne
metalui jari an internet dengan menggunakan perangkat tunak browser pada komputer melalui atamat

C.

d.

a.

b.

PN mengisi :n menandatangani Formutir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aptikasi e-Fiting LHKPN yang
h di Kantor KPK, diunduh dari situs kpk.go.id dan ethkpn.kpk.qo.id atau dari Pengetota LHKPN didapat d

[ingkungan
Bagi PN ya

nsi tempat PN berdinas.

Formutir
mempero[eh dan Password yang berbeda.
PN harus i nomor HP dan atamat emaityang aktif.
PN teLah apatkan Username dan Password dari KPK untuk kepertuan aktivasidi situs e-Fiting LHKPN.

Keterangan *) Penyelenggara Negara Wajib melampirkan Fotokopi KTP

, Ot"xi-t"ti e Perempuan

; 19750705 24A0122001

: MAHI(AMAH AGUNG Rl

: PENGADILANTINGGI AGAMABANJARMASIN

: PENGADILAN AGAMA NEGARA (KAL.SEL)

: PANITERA MUDA HUKUM

: liesamerika@gmail.com

r 085332808180

ndaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

identitas unik merujuk pada NIKyang dimitikioteh setiap PN yang harus dicantumkanldiinput
ggunaan Aptikasi e-Fiting LHKPN.

tah identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oteh PN serta harus
diinput oteh PN pada saat menggunakan Aptikasi e-Fiting LHKPN.

memitiki pasangan yang juga berkedudukan sebagai PN maka masing-masing tetap mengisi
rohonan Aktivasi Penggunaan Aptikasi e-Fiting LHKPN. Dengan demikian, masing-masing akan

fflhkpn

Panf PN,

tl'fi

Ha[aman 1 dari 4Edisi 1 -0



a.

b.

I

PN dapat mefrggunakan Aptikasie-Fiting LHKPN untuk mendapatkan informasi danlatau melakukan aktivitas
etektronik yairg teLah ditentukan oteh KPK.
Pada saat pfrtama kati menggunakan Aptikasi e-Fiting LHKPN, PN diharuskan metakukan aktivasi akun
dengan menfiktik tautan {lrnk} yang tetah dikirimkan oleh KPK ke atamat email yang didaftarkan oteh PN.

Tautan ini akf n mengarahkan PN ke halaman Login diAptikasi e-Fiting LHKPN.
Untuk Login pertama kaLi. PN diminta untuk memasukan Usernarne dan Password yang tetah dikirimkan oleh
KPK metatui ptamat emaiL yang tetah didaftarkan oleh PN.
Setetah berhhsiL logrn, Aptikasi e-Fiting LHKPN akan mengarahkan PN untuk mengganti Password.
Untuk setiap jp*nggun""n Aptikasi e-Fiting LHKPN:
1] PN waji$ memastikan ketepatan pengisian data LHKPN dan ketengkapan dokumen pendukung sesuai

dengan $etunjuk pengisian LHKPN secara anline. KPK tidak bertanggung jawab terhadap segata akibat
i....

c.

d.
e.

2l Setetah
LHKPN

mengisi LHKPN, PN dapat kembali melakukan pengecekan dan/atau mengubah isian data
m mengirimkan kepada KPK dengan mengktik tombol Submit.

3) Selanjutnya PN akan memperoteh }ne Time Password [OTP] yang akan dikirimkan ke nomor HP yang tetah
dida PN, sebagai otorisasi pengiriman LHKPN secara ontine dan bukti bagi KPK bahwa PN yang

bersangkutan sebagai pemitik Username.
Data yang telah dikirimkan metatui Aptikasi e-Fiting LHKPN dengan menggunakan Usernarne dan
Password dicatat oleh database KPK sebagai Data LHKPN yang tetah terotorisasi, diketahui dan disetujui
oLeh PN u pemitik Username,

g.

h.
KPK menerima dan mengo[ah data LHKPN dari PN sesuai dengan ketentuan prosedur yang bertaku di KPK.

ui dan menyetujui bahwa:PN
1] dengan n Aptikasi e-Fiting LHKPN, semua aktivitas etektronik dari PN yang antara Lain terdiri

atas
data

isian data, pengiriman data, otorisasi data, komunikasi email, disimpan secara etektronik datam
KPK.

2l Semua korespondensi dan pengiriman data secara timbat batik metalui atamat email resmi KPK

t.

antara tdin di ethkpn@kpk.qo.id dan atamat emait PN yang didaftarkan dapat dituangkan dalam bentuk
dokumerir etektronik maupun dokumen tertulis yang memil.iki kekuatan pembuktian.

KPK berhak lmenghentikan Aptikasi e-Fiting LHKPN untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu
tertentu yan$ ditentukan oteh KPK untuk kepertuan pembaharuan, pemetiharaan atau untuk tujuan lain
dengan atas$n apapun yang dianggap baik oteh KPK. Untuk itu KPK tidak bertanggung jawab atas segata
konsekuensi[ang timbut atas penghentian sementara Aptikasi e-FiLing LHKPN kepada siapapun.

I

I

I

I

I

lJsername d{n Password merupakan kode yang bersifat rahasia dan penggunaannya metekat pada PN.
Username beisifat tetap dan tidak dapat diubah kembati. sedangkan Passward dapat diubah sesuai kebutuhan
PN diAptika{i e-Fiting LHKPN.
PN wajib merfrgamankan Password dengan cara:
a. tidak menlberitahukan Password kepada orang lain
b. tidak men{atatkan Password pada kertas atauhedia lainnya yang memungkinkan diketahui orang [ain.
c. metakukan aktivasi dan mengganti Password sesegera rnungkin setetah dikirimkan ol"eh KPK.
d. men Passwo rd seca ra berka [a.

3. Dalam hat PN mengetahui atau mendu ga tJsername dan Password tetah diketahui dan/atau disatahgunakan
oleh orang lain yang tidak berwenang maka PN wajib segera melakukan tindakan pengamanan dengan
mengganti Apabita karena satu dan tain hat PN tidak dapat mengganti Password maka PN wajib
memberitahukan secara tertutis kepada KPK.

lt. Sebetum diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud datam Angka 3 oteh KPK maka seturuh aktivitas
etektronik atas penggunaan Username dan Passward mitik PN sepenuhnya menjadi tanggung jawab PN.

1.

2.

Paraf PN,

'r!-'
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1. Akses Aptika
PN

PN berdinas

e-Fiting LHKPN akan dihentikan oleh KPK apabita:
ggatdunia;

PN tid mengingat informasi Username, Password dan atamat emaiI yang didaftarkan;
diterima laporan tertutis dari PN mengenai dugaan atau diketahuinya penggunaan Usernarne dan

oteh pihak tain yang tidak berwenang;
d. KPK sanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
e. terda bab [ainnya dikarenakan kendata teknis.

2" Untuk raktivasi kembali, PN harus menghubungi Pengetola LHKPN di tingkungan lnstansi tempat
KPK untuk metakukan pendaftaran ulang.

r 6306054'109760003

: 085332808180

: liesamerika@gmail.com

a.

b.
c.

Pernyataan ini merupakan kebijakan KPK mengenai akses PN ke ApLikasi e-Fiting LHKPN. Penandatanganan
Formutir ini dan penggunaan Aptikasi e-Fiting LHKPN oteh PN menunjukkan bahwa PN tetah menerima dan

mengetahui pernyataan sebagaimana di bawah ini.

Tidak Ada Jaminan
Wa[aupun kehati-hatian tetah diterapkan datam menyiapkan informasi dan materi yang terkandung datam 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

petanggaran keamanan, petanggaran hak atau terbebas dari virus komputer.

Pengungkapan I nformasi
KPK tidak akan mengungkapkan informasi dan/atau data mengenai PN selain untuk kepentingan pengumuman
harta kekayaan kepada pubiik dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi pubtik.
Pengaksesan Aptikasi e-FiLing LHKPN dariTautan Situs Lainnya
Apabita PN mengakses e-Fiting LHKPN dari tautan {llnk} datam situs lainnya maka KPK tidak bertanggung jawab

atas kebijakan hak pribadi lprivacy poLicy) atau isi dari situs tersebut.

Komunikasi lnternet
KPK tidak bertanggung jawab dengan cara apapun atas setiap kerugian yang diatami oteh PN, baik tangsung
maupun tidak langsung akibat komunikasi internet yang terhenti sementara yang diakibatkan oteh transmisi
terputus, transmisi tertunda dikarenakan [alu lintas Internet, transmisi data yang tidak tepat sehubungan dengan
sifat pubiik dari internet dan/atau atasan [ainnya.

NlK, nomor HP dan atamat emait yang dicantumkan di bawah ini akan didaftarkan oteh KPK ke dalam Aptikasi
e-Fiting LHKPN dan akan dipergunakan sebagai sarana aktivasi dan otorisasi datam rangka pelaksanaan
kewajiban terkait penyampaian laporan harta kekayaan metatuiAptikasi e-Fiiing LHKPN.

NIK

NOMOR HP

ALAMAT EMAIL

Paref PN:

li
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Dengan ini saya rlnengajukan permohonan aktivasi penggunaan e-Fiting LHKPN dengan mendaftarkan nomor HP

dan atamat em{iL sebagaimana tercantum pada Angka 8 di atas. Berkenaan dengan permohonan di atas,
menyatakan den$an sesungguhnya bahwa saya:

i

Ia. tetah mengisl data di atas dengan benar, tengkap dan tepat dan saya memahami bahwa KPK berwenang untuk
memeriksa dan metakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan ketepatan dari setiap data dan

informasi yanq tersebut dalam Formutir ini;
b. siap untuk n{etakukan aktivitas etektronik dengan KPK daLam rangka petaksanaan kewajiban penyampaian

LHKPN metalui Aptikasi e-Fiting LHKPN;
c. menjamin bahwa nomor HP dan atamat emaiI yang didaftarkan tetap aktif ;

d. akan meniaqa kerahasiaan dan keamanan Username, Password, OTP dan/atau kode keamanan etektronik
tainnya sert;i bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang muncut dikarenakan saya membuka
kerahasiaan tersebut kepada pihak tain;

e. telah memperoteh informasiyang layak dan cukup mengenai penggunaan Aptikasi e-Fiting LHKPN dan saya

telah mengeiahui serta menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban serta segata akibat penyampaian

LHKPN secara etektronik metatui ethkpn.kpk.go.id.

Demikian formutir permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Negara 07 Nopember
20..1.!..

PENYELENGGARA NEGARA,vld
I/-

{............. ....llE9.f-u.i.Lr.?.|:.?:I. .... ......t

CATATAN:

7.

2. Unit
lingkup
a.

b.

Petugas Verifikasi,

Nama i

NIP/NRP/NPP :

Asa[ lnstansi :

TgtVerifikasi ;

Negara wajib menyimpan satu rangkap fotakopiformulir ini sebagai arsip.
LHKPN yang telah terbentuk juga dapat melakukan verifikasi terhadap formulir ini dengan ruang

dan ketepatan isian pada Angka 1 dan 8;
'a Negara telah membubuhkan paraf di setiap kolom paraf yang tersedia;

c. Pen

Apabila

'a Negara te{ah melampirkan dokumen pendukung formulir ini.

huruf a s.d c telah dipenuhi maka formulir ini dapat dinyatakan Lengkap. Dalam haL hasiL verifikasi
menyatakan formulir belum lengkap maka Penyelenggara Negara wajib memenuhi kekurangLengkapan

sampai fo rmu li r d i nyataka n te n g ka p.

3. Datam hat ini telah diverifikasi dan dinyatakan Lengkap oteh Unit Pengetola LHKPN di lnstansi, harap agar
Unit LHKPN terkait mengirimkan formulir asLi ini kepada KPK dan menyimpan satu rangkap fotokopi
formulir arsip.
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Betum Lengkap
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