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Yth. 1. Para Ketua Pengadilan Negeri
2. Para Penyelenggara NegaraMajib Lapor LHKPN

Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura

di-
Temoat

Sehubungan dengan Laporan Atas Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara

(LHKPN) yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember ZAfi paling

lambat dilaporkan tanggal 31 Maret 2018, untuk itu diperintahkan kepada saudara agar

segera melakukan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secraa online

melalui e-Filling LHKPN dengan alamat situs https/lethftpn.kpk.go.idl dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut

'1. Wajib Lapor LHKPN yang telah menyerahkan Formulir Aktivasi Pengguna E-Filling

LHKPN kepada Admin Unit Kerja pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat mengakses

email masing-masing untuk dilakukan aktivasi akun;

2. Petuniuk aktivasiakun e-LHKPN sebagaimana terlampir; -

3. Panduan pengisian Laporan Harta Kekayaan melalui e-fitling dapat diunduh pada

http:llbitlyl2yfCEsk untuk versi video atau https:llgoo.gllxTfiMqll dan

https ://goo.gA48GGI4 untuk versi manual.

4. Apabila terdapat kendala dalam proses aktivasi akun e-LHKPN atau belum menerima

notifikasi/pemberitahuan email aktivasi akun, dapat menghubungi Admin Unit Kerja

pada Pengadilan TinggiJayapura di nomor HP 085244969736 atau 082248386456

Demikian untuk dilaksanakan dan diucapkan terima kasih.

TINGGI JAYAPURA

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Rl;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Rl;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R!.
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LANGKAH.LANGKAH AKTIVASI USER E.LHKPN
BAGI PENYELENGGARA NEGARA/WAJIB LAPOR

Wajib Lapor/WL yang telah menyerahkan Formulir Aktivasi E-Filling kepada Admin Unit
Kerja (Pengadilan Tinggi) dan telah terdata sebagai WL pada aplikasi e-LHKPN akan
mendapatkan notifikasi/pemberitahuan melalui akun emai I masi ng-masing WL.

Untuk melakukan aktivasi user e-LHKPN, lakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Login ke akun email anda masing-masing. Akun email dimaksud adalah akun emai!
yang anda daftarkan melalui Formulir Aktivasi E-Filling dan pastikan akun email yang
anda daftarkan adalah email yang masih aktif dan dapat anda akses.

2. Pada email notifikasi/pemberitahuan aktivasi user e-LHKPN tersebut terdapat
informasi usernome dan possword sepertitampilan berikut

Username I 910,4011907800002

Password : 06TU8n2

3. Catat usernome dan possword tersebut dan pastikan username dan password yang
anda catat sudah benar.

4. Kemudian tekan pada menu link
pada laman login elhkpn sepertita

anda akan diarahkan

5. Masukkan username dan password yang telah anda catat seperti pada poin 3 dan
masukkan 5 digit kode keamanan sesuai yang ditunjukkan oleh sistem. Kemudian
tekan Login maka anda akan diarahkan pada laman Perubahan Password.

6. Masukkan Password Lama (yong ando cotot) pada kolom password Lama, dan
Password Baru (sesuai keinginan anda) dan ketik kembali password baru pada kolom
Ulangi Password Baru kemudian tekan Konfirmasi maka anda akan diarahkan pada
laman login E-Filling LHKPN

7. Login dengan menggunakan username = NIK dan password baru anda. Anda sudah
dapat melakukan pelaporan Harta Kekayaan LHKPN secara online melalui e-filling.

Panduan pengisian e-filling dapat didownload pada menu Unduh pada laman login atau
pada menu PANDUAN pada laman user. Apabila anda belum mendapatkan email
notifikasi/pemberitahuan, harap hubungi admin di nomor HP 0852rt4969736


