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A plikasi e-LHKPN <statistik@ kpk.go.id> W ed, Feb 2, 2022 a t 5 :27  PM
To: edw in.sunarjo@ gm ail.com

Yth. Sdr EDW IN YONATAN SUNARJO

MAHKAMAH AG UNG

Di Tempat

Bersama ini kam i inform asikan bahwa LHKPN yang Bapak/lbu kirimkan te lah kam i terim a dengan ringkasan sebagai 
b e r ik u t:

KOM ISI PEMBERANTASAN KORUPSI
R EP U B LIK  IND O N ESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi 
Jakarta 12950

LEM BAR PENYERAHAN FORMULIR  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENG GARA NEGARA

Atas Nama

Jabatan

Bidang

Lem baga

Tanggal /Tahun
Pelaporan

EDW IN YONATAN SUNARJO

HAKIM - PENGADILAN NEGERI S IBO LG A - PENGADILAN TING G I MEDAN

YUDIKATIF

M AHKAM AH AGUNG

2021

Email konfirm asi Lem bar Penyerahan LHKPN ini bukan m erupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terim a LHKPN akan 
kami kirim kan setelah Dokum en Kelengkapan te lah kami terim a dan LHKPN te lah diverifikasi oleh D irektorat Pendaftaran 
dan Pem eriksaan LHKPN.

Terlam pir rincian harta kekayaan dalam  ikhtisar LHKPN m erupakan dokum en yang d icetak secara o tom atis dari 
e lhkpn@ kpk.go.id. Seluruh data dan inform asi yang tercantum  dalam  Dokumen in i sesuai dengan LHKPN yang d iis i dan 
dikirim kan sendiri oleh Saudara m elalui e lhkpn@ kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun 
juga untuk m enyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak te rka it tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan 
dokumen final dan m asih dapat berubah setelah d ilakukan verifikasi oleh D irektorat Pendaftaran dan Pem eriksaan 
LHKPN.

Setelah m engirim kan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera d ikirim kan dengan batas w aktu 2 m inggu (jika 
Surat Kuasa sudah pem ah disam paikan tidak perlu dikirim  kembali).

Untuk inform asi lebih lanjut, silakan m enghubungi kam i kem bali m elalui em ail e lhkpn@ kpk.go.id atau call center 198. 

A tas kerjasam a yang d iberikan, Kami ucapkan terim a kasih 

D irektorat Pendaftaran dan Pem eriksaan LHKPN

Em ail ini dikirim kan secara o tom atis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu m em balas em ail ini.

©  2017 D irektorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Inform asi yang te rm uat di pesan em ail ini m ungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika  Anda 
bukanlah penerim a yang dituju, Penyebaran, D istribusi atau m eniru dengan keras D ILARANG. Jika Anda m enerim a 
pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim  dan hapus m ateria l in i se luruhnya, baik dalam  bentuk 
e lektronik maupun dokum en cetak. Terima kasih.
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