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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

b.

c.

1 
peruonornN AGAMA NEGARA

Penyetenggara Negara, selanjutnya disebut PN, adatah Pejabat Negara yang menjatankan fungsi eksekutif,
Legislatif, atau yudikatif dan pejabat tain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara atau pejabat pubLik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang bertaku.
Komisi Pemberantasan Korupsi, setanjutnya 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-Fil.ing LHKPN adatah sistem informasi yang merupakan subbagian dari ApLikasi e-LHKPN yang
digunakan oteh PN untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara ILHKPN) secara onlrne
metalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat Lunak browser pada komputer metalui atamat
ethkpn.kpk.qo.id.
lJsername adatah identitas unik merujuk pada NIK yang dimitiki oteh setiap PN yang harus dicantumkan/diinput
datam setiap penggunaan Aptikasi e-Fiting LHKPN.

e. Password adEl.ah identi{ikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oLeh PN serta harus
dicantumkan/diinput oteh PN pada saat menggunakan Aptikasi e-Fiting LHKPN.

PN mengisi dhn menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aptikasi e-Fiting LHKPN yang
dapat diperotgh di Kantor KPK, diunduh dari situs kpk.go.id dan ethkpn.kpk.go.id atau dari Pengetola LHKPN di
tingkungan Initansi tempat PN berdinas.
Bagi PN yangl memil.iki pasangan yang juga berkedudukan sebagai PN maka masing-masing tetap mengisi
Formutir Perfiohonan Aktivasi Penggunaan Aptikasi e-Fiting LHKPN. Dengan demikian, masing-masing akan
mempe ro[eh lJ serna me da n Password ya ng berbeda.
PN harus merrritiki nomor HP dan atamat emait yang aktif.
PN tetah menfiapatka n t]sername dan fussurord dari KPK untuk keperluan aktivasi di situs e-Fiting LHKPN.

d.

Keterangan ") Penyelenggara Negara Wajib metampirkan Fotokopi KTP
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3674063105870005

RAHMAT TRI FIANTO, S.H.I.

Laki-taki Perempuan
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C.

d.



a. PN dapat merlggunakan Aplikasie-Fiting LHKPN untuk mendapatkan informasidan/atau melakukan aktivitas
etektronik yang tetah ditentukan oteh KPK.

b.

C.

d.
e.

Pada saat pentama kati menggunakan Aptikasi e-Fiting LHKPN, PN diharuskan metakukan aktivasi akun
dengan mengktik tautan {lrnkl yang tetah dikirimkan oleh KPK ke alamat emaiL yang didaftarkan oteh PN.
Tautan ini akan mengarahkan PN ke hataman Login diAptikasi e-Fiting LHKpN.
Untuk Login pBrtama kal.i, PN diminta untuk memasukan Usernarne dan Password yang tetah dikirimkan oteh
KPK metalui a]tamat email yang tetah didaftarkan oLeh PN.
Setetah berhasiI login, Aptikasi e-Fiting LHKPN akan mengarahkan PN untuk mengganti Password.
Untuk setiap Fenggunaan Aptikasi e-Fiting LHKPN:
1l PN wajib,memastikan ketepatan pengisian data LHKPN dan kelengkapan dokumen pendukung sesuai

dengan P€tunjuk pengisian LHKPN secara anline. KPK tidak bertanggung jawab terhadap segaL akibat
apapun ypng mungkin timbul dari ketataian, ketidaktengkapan, ketidakjetasan atau ketidaktepatan
pengisianidata LHKPN ol.eh PN.

2l Setetah s6[esai mengisi LHKPN, PN dapat kembati metakukan pengecekan dan/atau mengubah isian data
LHKPN sebetum mengirimkan kepada KPK dengan mengktik tombot Submit.

3l Setanjutnya PN akan memperoleh One Time Passward t0TP) yang akan dikirimkan ke nomor Hp yang tetah
didaftarkqn PN, sebagai otorisasi pengiriman LHKPN secara ontine dan bukti bagi KPK bahwa PN yang
bersangkrltan sebagai pemitik llsername.

Data LHKPN fang tetah dikirimkan metalui Aptikasi e-Fiting LHKPN dengan menggunakan Username dan
Password akan dicatat o[eh daiabase KPK sebagai Data LHKPN yang tetah terotorisasi, diketahui dan disetujui
oteh PN selakr,r pemitik Username.
KPK menerimS dan mengotah data LHKPN dari PN sesuai dengan ketentuan prosedur yang bertaku di KpK.
PN mengetahrji dan menyetujui bahwa:
1) dengan menggunakan Aptikasi e-Fiting LHKPN, semua aktivitas etektronik dari PN yang antara tain terdiri

atas pengisian data, pengiriman data, otorisasi data, komunikasi emait, disimpan secara etektronik da[am
database KPK.

2l Semua bentuk korespondensi dan pengiriman data secara timbat batik metatui alamat emait resmi KPK
antara tairir di ethkon@kpk.go.id dan alamat emait PN yang didaftarkan dapat dituangkan datam bentuk
dokumen Etektronik maupun dokumen tertulis yang memiLiki kekuatan pembuktian.

KPK berhak menghentikan ApLikasi e-Fiting LHKPN untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu
tertentu yang ditentukan oteh KPK untuk keperluan pembaharuan, pemetiharaan atau untuk tujuan lain
dengan alasari aPapun yang dianggap baik oteh KPK. Untuk itu KPK tidak bertanggung jawab atas segala
konsekuensi y4ng timbut atas penghentian sementara Aptikasi e-Fiting LHKPN kepadi siapapun.

Username 
_danl 

Password merupakan kode yang bersifat rahasia dan penggunaannya metekat pada pN.
Username bergifat tetap dan tidak dapat diubah kembali, sedangkan Password dapat diubah sesuai kebutuhan
PN diAptikasi S-Fiting LHKPN.

2. PN wajib mengiamankan Password dengan cara,
a. tidak memberitahukan Passnrord kepada orang lain
b. tidak menca[atkan Password pada kertas atau media [ainnya yang memungkinkan diketahui orang [ain.
c. metakukan iktivasi dan mengganti Password sesegera mungkin setelah dikirimkan oteh KPK.
d. mengganti Rassword secara berkata.
Datam hat PN rmengetahui atau menduga llsername dan Passurord tetah diketahui dan/atau disatahgunakan
oteh orang tain yang tidak berwenang maka PN wajib segera metakukan tindakan pengamanan dengan
mengganti Password. Apabita karena satu dan tain hat PN tidak dapat mengganti Password maka eN wlliU
memberitahukAn secara tertutis kepada KPK.
Sebetum diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud datam Angka 3 oteh KPK maka seluruh aktivitas
etektronik ataslpenggunaan Username dan Password mitik PN sepenuhnya menjadi tanggung jawab PN.

g.
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1. Akses Aptikasie-Fiting LHKPN akan dihentikan oteh KPK apabita:
a. PN meniqgga[ dunia;
b. PN tidak rinengingat informasi tlsername, Password dan atamat emait yang didaftarkan;
c. diterimanya taporan tertulis dari PN mengenai dugaan atau diketahuinya penggunaan Username dan

Password:aleh pihak [ain yang tidak berwenang;
d. KPK metqksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
e. terdapat gebab-sebab [ainnya dikarenakan kendala teknis.

2. Untuk metakr.ikan aktivasi kembati, PN harus menghubungi Pengetota LHKPN di tingkungan lnstansi tempat
PN berdinas aiau KPK untuk metakukan pendaftaran ul.ang-.

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

TidakAda Jaminap
Wataupun kehati-haiian telah diterapkan datam menyiapkan informasidan materiyang terkandung datam Aptikasi
e-Fiting LHKPN, r:ramun informasi dan materi disampaikan kepada PN datarn keadian "sebaga*iman" ,i"ny"",
tanpa jaminan apapun, baik secara tegas atau tersirat, terutama tidak ada pemberian jaminan atas tidak adanya
pelanggaran keanianan, petanggaran hak atau terbebas dari virus komputer,

Pengungkapan ln{ormasi
KPK tidak akan nlengungkapkan informasi dan/atau data mengenai PN selain untuk kepentingan pengumuman
harta kekayaan kei:ada pubtik dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi pubtik.
Pengaksesan Aptiftasi e-Fiting LHKPN dari Tautan Situs Lainnya
Apabita PN mengEkses e-Fiting LHKPN dari tautan llink] daLam situs lainnya maka KpK tidak bertanggung jawab
atas kebijakan hali pribadi lprivacy poticyl atau isi dari situs tersebut.

Komunikasi lnter(et
KPK tidak bertan$gung jawab dengan cara apapun atas setiap kerugian yang diatami oteh PN, baik langsung
maupun tidak tanBsung akibat komunikasi internet yang terhenti sementara yang diakibatkan oleh transmisi
terputus, transmisi tertunda dikarenakan latu [intas lnternet, transmisi data yang tidak tepat sehubungan dengan
sifat pubtik dari internet dan/atau atasan lainnya.

NlK, nomor HP dan atamat email yang dicantumkan di bawah ini akan didaftarkan oteh KPK ke datam Aptikasi
e-Fiting LHKPN dan akan dipergunakan sebagai sarana aktivasi dan otorisasi datam rangka petaksanaan
kewajiban terkait fienyampaian [aporan harta kekayaan metatuiAptikasi e-Fiting LHKPN.

NIK

NOMOR HP

ALAMAT EMAIL
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Dengan ini saya mengajukan permohonan aktivasi penggunaan e-Fiting LHKPN dengan mendaftarkan nornor HP
dan alamat emaill sebagaimana tercantum pada Angka I di atas. Berkenaan dengan permohonan di atas,
menyatakan dengpn sesungguhnya bahwa saya:

a. telah mengisi data di atas dengan bena6 tengkap dan tepat dan saya memahami bahwa KPK berwenang untuk
memeriksa dbn melakukan verifikasi atas kebenaran, ketengkapan dan ketepatan dari setiap data dan
informasi yang tersebut da[am Formutir ini;

b. siap untuk mEtakukan aktivitas elektronik dengan KPK datam rangka pelaksanaan kewajiban penyampaian
LHKPN melatrli Aptikasi e-Fiting LHKPN;

c. menjamin bahfuva nomor HP dan atamat email yang didaftarkan tetap aktif;
d. akan menjagd kerahasiaan dan keamanan Username, Password, OTP dan/atau kode keamanan elektronik

lainnya serta,bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang muncul dikarenakan saya membuka
kerahasiaan tersebut kepada pihak tain;

e. telah memperbteh informasi yang layak dan cukup mengenai penggunaan Aptikasi e-Fiting LHKPN dan saya
tetah mengetahui serta menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban serta segata akibat penyampaian
LHKPN secara etektronik metatui eLhkpn.kpk.go.id.

Demikian formutirr permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

NEGARA 07 NOVEMBER

t. HLY*I ITI IfLT9:9 *f . . . t
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Hasii Verifikasi Permohonan : Petugas Verifikasi,

Nama I

NIP/NRP/NPP .

Asa[ lnstansi :

TgL Verif ikasi :

Lengkap

Betum Lengkap

CATATAN:

1. Penyelenggara Negara wajib menyimpan satu rangkap fotokopi formulir ini sebagai arsip.
2. Unit PengeloLa LHKPN yang telah terbentuk juga dapat meLakukan verifikasi terhadap formulir ini dengan ruang

Lingkup verifikasi:
a. kelengkapan dan ketepatan isian pada Angka 1 dan 8;
b. Penyelenggara Negara telah membubuhkan paraf di setiap kolom paraf yang tersedia;
c. Penyelenggara Negara tetah melampirkan dakumen pendukung formulir ini.
Apabita seluruh huruf a s.d c tetah dipenuhi maka formulir ini dapat dinyatakan tengkap. Dalam hal hasit verifikasi
menyatakan bahwa formulir belum tengkap maka Penyetenggara Negara wajib memenuhi kekuranglengkapan
sampai dengart farmulir dinyatakan lengkap.

3. Dalam hal forriutir ini telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oLeh Unit Pengelola LHKPN di lnstansi, harap agar
IJnit Pengelola:LHKPN terkait mengirimkan farmulir asti ini kepada KPK dan menyimpan satu rangkap fotaiopi
fo rm u li r sebaga i a rsip.
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