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Gmar - L€mbar Penyerahan E-Fiting LHKpN

M Gmait Sri Suwanti <srasuwanlipn@gmait.com>

Lembar Penyerahan E-Filling LHKpN

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id> rue, Jan 14.2020 at 9:25 AMTo: srisuwantipn@gmail.corn

Yth, Sdr SRI SUWANTI

I\,4AHKAMAH AGUNG

Di Tempat

Bersama ini karni inlormasikan bahwa LHKpN yang Bapak/lbu kirimkan tetah kamr terima dengan r ngkasan sebaga
be kul :

Jl. Kuningan Persada Kav.4. Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Berdasarken data yang kam miliki bahwa laporan LHKPN terdehulu Saudara tercatal udak engkap, oleh karena tu
mohon segera mencetak dan menandalangani di atas meterar setiap nama dalam Surat Kuasa yang terlampir dalam
email ini dan rnengirimkannya ke Oirekloral Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK. Apabia Saudara tidak
m€ndapatkan lampiran, silakan rnengunduh di halaman Riwayat l_larta dan Data Keluarga aplkas e-Fring LHKPN.

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda lerima LHKPN akan
kami kirimkan selelah Dokumen Kelengkapan lelah kami lerima dan LHKPN telah diver fikasr oleh Drrektorat Penda[laran
dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhlisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn@kpk go d. Seluruh data dan informasiyang lercanlum dalam Ookumen nisesuardengan LHKPN yang dis dan
dikirimkan sendirioleh Saudara melalui ellrkpn@kpk.go. d serta lidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun
juga untuk menyatakan bahwa harla yang bersangkutan tidak lerkait tindak pidana. lkhtisar LHKPN bukan merupakan
dokumen final dan rnasih dapat berubah setelah dilakukan verifikasioleh Direktoral Pendaftaran dan Pemeriksaan
LHKPN,

Selelah mengidmkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera drkirimkan dengan balas waktu 2 minggu lika
Surat Kuasa sudah pemah disampaik6n tidak perlu dikidm kenrbali).

Untuk informasi lebih lanjut. silakan menghubungr kaml kernbali melalur emarl : - : . alau call center 198

Alas kerjasama yang diberikan, Kamiucapkan ledma kasih

Direklorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Jabatan

Bidang
Lembaga
Tanggal / Tahun
Pelaporan

KOI\,IISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INOONESIA

SRI SUWANTI

PANITERA PENGGANTI - PENGADILAN
NEGERI YOGYAKARTA. PENGADILAN
TINGGI YOGYAKARTA

YUDIKATIF

MAHKAMAH AGUNG

2019

Email inidikinmkan secara otomatis oleh sislem e-LHKPN dan anda lidak pedu membalas email in].

@ 2017 Drrektorat PP LHKPN KPK I www.kpk !o.,d. I elhkpn.kpk.go. d I Layanan LHKPN 198

lnformasiyang termual di pesan email ini mungkin berisi inlormasi yang bersfal pr badi, rahasia dan tertulup, jika Anda

b!kanlah penerima yang dituju. Penyebaran, Distnbusi atau menrru dengan keras DILARANG Jika Anda mener ma
pesan initanpa disengaja, harap segera hubungipengirim dan hapus matenal ini seluruhnya, baik dalam bentuk

KPK
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