
Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN
1 pesan

Aplikasi e-LHKPN <statistik@ kpk.go.id> Sel, 25 Jan 2022 pukul 21.37
Kepada: puniapnsbg@ gm ail.com

Yth. Sdr PUNIA HUTABARAT

MAHKAMAH AGUNG

Di Tem pat

Bersama in i kam i inform asikan bahwa LHKPN yang Bapak/lbu k irim kan te lah  kam i te rim a  dengan ringkasan sebagai 
b e r ik u t:

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi 
Jakarta  12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama

Jabatan

Bidang 

Lembaga 

Tanggal /  Tahun 
Pelaporan

PUNIA HUTABARAT

PANITERA MUDA HUKUM - PENGADILAN NEGERI SIBOLGA- PENGADILAN TINGGI
MEDAN

YUDIKATIF

MAHKAMAH AGUNG

2021

Email konfirm asi Lem bar Penyerahan LHKPN in i bukan m erupakan Tanda Terim a LHKPN. Tanda te rim a LHKPN akan 
kam i k irim kan setelah Dokumen Kelengkapan te lah kam i te rim a dan LHKPN te lah d iverifikasi o leh Direkto ra t 
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlam pir rincian harta kekayaan dalam  ikh tisa r LHKPN merupakan dokum en yang d ice tak secara o tom atis  dari 
elhkpn@ kpk.go.id. Seluruh data dan in form asi yang te rcantum  dalam  Dokumen in i sesuai dengan LHKPN yang d iis i 
dan d ik irim kan sendiri oleh Saudara m elalu i e lhkpn@ kpk.go.id se rta  tid ak  dapat d ijad ikan dasar oleh Saudara atau 
siapapun juga untuk m enyatakan bahwa harta yang bersangkutan tid ak  te rka it tindak pidana. Ikh tisar LHKPN bukan 
m erupakan dokum en fina l dan m asih  dapat berubah setelah d ilakukan verifikasi oleh D irektorat Pendaftaran dan 
Pemeriksaan LHKPN.

Setelah m engirim kan LHKPN, Lam piran 4. Surat Kuasa dapat segera d ik irim kan dengan batas w aktu  2 m inggu (jika 
Surat Kuasa sudah pem ah d isam paikan tid ak  perlu d ik irim  kembali).

Untuk in fo rm asi lebih lanjut, silakan m enghubungi kam i kem bali m elalu i em ail e lhkpn@ kpk.go.id atau ca ll center 198. 

Atas kerjasam a yang diberikan, Kami ucapkan te rim a  kasih 

D irektorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini d ik irim kan secara o tom atis  oleh sistem  e-LHKPN dan anda tid ak  perlu m em balas em ail ini.
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