LAPORAN HARTA
MENJADI LEBIH MUDAH

www.pertaminaretail.com

Corporate Secretary & Legal

e-LHKPN

FAQ

(Frequently Asked Question)

Apa itu e-LHKPN?

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
menggunakan aplikasi yang berbasis web (web based)
dengan alamat www.elhkpn.kpk.go.id, sehingga data
yang diinput oleh PN secara otomatis tersimpan dalam
server yang ada di KPK.

Siapa yang dimaksud
PN di Pertamina?
PN atau Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan
PT Pertamina Retail sebagai berikut:
1. Direksi
2. Vice President
3. Manager

Apa saja jenis formulir
LHKPN dan bagaimana
metode penyampaian
LHKPN?
Formulir yang digunakan hanya satu jenis
formulir untuk setiap pelaporan.
KPK tidak menyediakan formulir cetak.
Penyampaian LHKPN dilakukan secara
online melalui aplikasi e-Ihkpn.Beberapa
dokumen pendukung yang diwajibkan
seperti Surat Kuasa dan Surat Pernyataan
tetap dikirimkan secara manual.

Bagaimana PN
mendapatkan akses
menggunakan
aplikasi e-LHKPN?
PN akan mendapatkan Akun (username
dan password) setelah Unit Pengelola
LHKPN (UPL) mendaftarkan di aplikasi
E-LHKPN (menu E-Registration).

Kapan formulir baru
mulai berlaku?
Pelaporan dengan menggunakan formulir
baru mulai 1 Januari 2020.

e-LHKPN

MANFAAT

SEKILAS
e-LHKPN

-

-

-

-

e-LHKPN

Sistem laporan harta kekayaan
secara elektronik yang dilakukan
oleh Penyelenggara Negara (PN)
kepada KPK

-

Sebagai instrumen pengelolaan
SDM seperti mengangkat atau
mempromosikan PN berdasarkan
kepatuhan LHKPNnya

Ditujukan agar pelaporan harta
kekayaan dapat lebih
mudah-murah-manfaat

-

Sebagai instrumen untuk
mengawasi kekayaan PN

-

Sebagai instrumen akuntabilitas
bagi PN dalam mempertanggungjawabkan kepemilikan hartanya

Melibatkan secara langsung PN,
Unit Pengelola LHKPN pada
Instansi/Lembaga dan KPK
Mendorong peran serta
masyarakat untuk memberikan
masukan atas laporan harta
kekayaan PN yang sudah
diumumkan

e-LHKPN

Modul e-LHKPN
e-LHKPN

e-LHKPN

e - Registration

e - Filling

- Digunakan oleh Unit
Pengelola LHKPN (UPL)
pada instansi/lembaga untuk
mendaftarkan PN.

- Diqunakan oleh PN untuk
melaporkan harta kekayaan
secara online

- Digunakan KPK melakukan
monitoring PN yang
didaftarkan oleh Unit
Pengelola LHKPN

- Digunakan oleh PN
mengetahui status dan
riwayat laporan hartanya

- Digunakan oleh Unit
Pengelola LHKPN dan KPK
untuk mengetahui tingkat
kepatuhan pelaporan
LHKPN

Siklus
- Update daftar PN oleh KLOP
- Monitoring update
PN oleh KPK
- Waktu: Nov-Des

Siklus
- Pengisian laporan harta
kekayaan oleh PN
- Waktu:
- 1 Januari - 31 Maret
(periodik)
- Januari - Desember
(khusus)

e - Announcement
- Digunakan oleh KPK untuk
mengumumkan laporan
harta kekayaan PN
yang telah di verifikasi
secara administrasi
- Digunakan oleh publik untuk
mengakses pengumuman
LHKPN dan memberikan
masukan kepada KPK
terhadap pengumuman
LHKPN tersebut

Siklus
- Verifikasi administrasi &
pengumuman laporan harta
kekayaan oleh KPK
- Waktu April - Oktober

e-LHKPN

TIPE USER
Admin Instansi

Admin Instansi

Pegawai yang ditunjuk
oleh instansi untuk
mengelola aplikasi
e-LHKPN di lingkungan
instansinya, membuat
akun unit kerja,
melakukan validasi
pembuatan/pemutakhiran
data PN

Pegawai yang ditunjuk
oleh instansi untuk
mengelola aplikasi
e-LHKPN di lingkungan
unit kerja, membuat akun
PN/WL, membuat/
pemutakhiran data WL

Admin Instansi

PN

Pegawai yang ditunjuk oleh KPK untuk
mengelola aplikasi e-LHKPN, membuat
akun admin instansi, melakukan monitoring
pembuatan/pemutakhiran data PN

Pengisi laporan harta
kekayaan online melalui
aplikasi e-LHKPN

ALUR PENDAFTARAN
Calon PN datang ke KPK
dengan melengkapi
dokumen persyaratan

KPK mendaftarkan calon
PN melalui e-Registration

Registrasi e-LHKPN
dapat dilakukan dengan
2 cara

Pengelola LHKPN
mendaftarkan PN melalui
modul e-Registration
PN menerima notifikasi
melalui email yang
terdaftar
PN melakukan aktivasi
dan merubah password

e-LHKPN

REGULASI

YANG MENGATUR LHKPN

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih
dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
c.

Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Tata Cara, Pendaftaran, Penqumuman, dan
Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara.

dokumen pendukung yang harus dilampirkan
Dokumen kepemilikan harta pada Lembaga Keuangan, (Surat Berharga,
Asuransi, Perbankan). Selanjutnya dokumen pendukung berupa bukti
kepemilikan harta pada lembaga keuangan dan Surat Kuasa bertanda
tangan harus dikirimkan secara fisik kepada KPK. Dokumen pendukung
lainnya akan diminta menyusul apabila diperlukan.

waktu untuk menyampaikan dokumen pendukung
PN dapat langsung mengunggah dokumen pendukung (bukti kepemilikan
harta pada lembaga keuangan) pada field yang tersedia. Untuk Surat
Kuasa yang bertanda tangan basah, harap dikirimkan kepada Fungsi
Corporate Secretary & Legal PT Pertamina Retail.

proses e - lhkpn sampai dengan pengumuman
LHKPN diterima kemudian diverifikasi, apabila hasil verifikasi menyatakan
penyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan menyampaikan
pemberitahuan kepada PN mengenai bagian-bagian dari formulir LHKPN
dan dokumen pendukung yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi
oleh PN dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.

e-LHKPN

BAGAIMANA

Bila dalam 14 hari pn tidak melengkapi ?

LHKPN akan tetap diproses dengan catatan PN
menyampaikan LHKPN dengan tidak lengkap

APAKAH

LHKPN dapat direvisi setelah terkirim?
Koreksi pada pengisian LHKPN secara online secara prinsip dapat dilakukan tergantung
pada posisi mana koreksi tersebut dilakukan. Ada beberapa titik kemungkinan adanya
koreksi yaitu:
1. Koreksi pada saat sebelum isian LHKPN dikirimkan (submit), pada posisi ini
koreksi dapat dilakukan kapan saja tanpa harus ada persetujuan dari KPK;
2. Koreksi pada saat isian LHKPN telah dikirimkan (submit), untuk melakukan
koreksi pada posisi ini harus dapat persetujuan dari KPK. Koreksi ini terjadi
ketika KPK melakukan e-Verifikasi atas isian LHKPN online dan ditemukan
adanya kesalahan pengisian maka dapat dilakukan koreksi oleh wajib lapor
LHKPN;
3. Koreksi pada saat dokumen telah selesai diverifikasi dan dinyatakan lengkap
(approve), maka tidak dapat dilakukan koreksi, kecuali wajib lapor LHKPN
tidak menyetujui naskah pengumuman yang telah dikirimkan.

APA BUKTI

BAHWA SAYA TELAH MENYAMPAIKAN LHKPN?
PN akan mendapatkan tanda terima setelan proses
verinkasi oleh KPK dan tanda terima tersebut dapat
digunakan sebagai bukti telah menyampaikan
LHKPN

SANKSI

Bagi pn yang tidak memenuhi
kewajiban melaporkan LHKPN
1.

Pasal 20 ayat (1) UU 28/1999 menyatakan bahwa Penyelenggara Negara yang:
a. Tidak bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah masa
jabatannya, dan
b. Tidak melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat,
Dikenakan sanksi administrative sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

2.

Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 mengatur bahwa lembaga/ instansi harus mengatur
bentuk dan jenis sanksi administrative bagi wajib LHKPN yang tidak melaporkan, tidak
mengumumkan, dan tidak bersedia diperiksa LHKPN nya sesuai ketentuan yang berlaku.

3.

Sanksi atas pelaporan LHKPN dikenakan berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Apabila sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan Wajib Lapor tidak
melakukan kewajiban penyampaian LHKPN sesuai dengan Peraturan KPK,
Perusahaan mengeluarkan Surat Peringatan kepada yang bersangkutan.
b. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud angka 3.a) telah dilampaui dalam
10 (sepuluh) hari kalender dan Wajib Lapor belum melaksanakan kewajiban
penyampaian LHKPN, Perusahaan mengeluarkan sanksi pencabutan fasilitas
jabatan sampai dengan Wajib Lapor menyampaikan LHKPN.
c. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud angka 3.b) telah dilampaui dalam
10 hari kalender dan Wajib Lapor belum melakukan kewajiban penyampaian
LHKPN, Perusahaan mengeluarkan sanksi penundaan promosi.
d. Untuk Wajib Lapor sedang menjalani MPPK tidak melaksanakan kewajibannya
sampai dengan ketentuan yang berlaku, dikenakan sanksi berupa penahanan
uang sisa pesangon sampai dengan Wajib Lapor tersebut melaksanakan
penyampaian LHKPN.
e. Apabila setelah diberikan sanksi sebagaimana tersebut diatas tetapi Wajib Lapor
tetap tidak melaksanakan kewajiban Penyampaian LHKPN, Perusahaan dapat
mengenakan sanksi yang lebth berat sebagaimana diatur dalam PKB

