LHKPN BELUM LENGKAP

Daftar kekurangan kelengkapan yang harus diisi dan dilengkapi oleh Sdr. DINI INTANI ANGGA RANTI
(3374064302840002), KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN AIR MINUM - PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH:
JENIS

URAIAN

Tanah / Bangunan

Mohon untuk diisi jika memiliki Harta Tidak Bergerak
berupa Tanah dan/atau bangunan Aset a.n.
Pasangan/Aset yang diperoleh secara Kredit.

Mesin / Alat Transportasi

Mohon untuk diisi jika memiliki Harta Bergerak berupa
alat transportasi dan mesin a.n. Pasangan/Aset yang
diperoleh secara Kredit.

Harta Bergerak Lainnya

Mohon untuk diisi jika memiliki Harta Bergerak berupa
Set Perabotan Rumah Tangga (kursi, meja, lemari,
tempat tidur dan lainnya), barang elektronik
(handphone, kipas angin, AC, Televisi dan lainnya),
emas perhiasan & logam/batu mulia, barang
seni/antik, persediaan dan harta bergerak lainnya.

Surat Kuasa

Mohon dikirimkan ke KPK Lampiran IV Surat Kuasa
yang dicetak dan ditandatangan diatas meterai Rp.
10.000 atas nama:
1. DINI INTANI ANGGA RANTI (Penyelenggara
Negara)
2. SRI WIHARNANTO (Suami)
(Jika sudah mengirimkan Surat Kuasa, maka koreksi
atas Surat Kuasa ini dapat diabaikan, jika ada
kesulitan silakan konfirmasi ke nomor telepon Call
Center LHKPN 198)

Keterangan :
1. Jika terdapat kekurangan kelengkapan Surat Kuasa dalam tabel daftar kekurangan kelengkapan di atas,
mohon Surat Kuasa dicetak melalui aplikasi e-Filing LHKPN dan ditandatangan diatas meterai Rp. 10.000
oleh setiap nama yg disebutkan dalam uraian dan dikirimkan format aslinya ke alamat :
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi
Gedung Merah Putih KPK – Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950
2. Bagi yang melaporkan LHKPN dengan menggunakan aplikasi e-Filing LHKPN (online) daftar kekurangan
(selain surat kuasa) dapat dilengkapi dan diupload melalui melalui elhkpn.kpk.go.id
3. Bagi yang melaporkan LHKPN dengan format excel (offline-mulai tanggal 1 Juli 2018 KPK tidak menerima
penyampaian LHKPN format excel) daftar kekurangan (selain surat kuasa) dapat dikirimkan melalui email
elhkpn@kpk.go.id atau dikirimkan langsung atau via pos ke alamat sesuai nomor 1 (satu).
4. Mohon lampirkan daftar kekurangan kelengkapan ini disertakan dalam pengiriman.

Mohon lampiran daftar kekurangan kelengkapan ini disertakan dalam pengiriman baik melalui email atau via pos.

Tim Verifikasi KPK

