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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarief Hidayatullah Az Zaky 

NIP : 19790204 200912 1 001

Jabatan : Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan 

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan 

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan

tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di
lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Isti Widayanti

Yang membuat pernyataan,

Syarief Hidayatullah Az Zaky

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Digital Signature
mk1448499229220104090305

www.mkri.id
http://www.tcpdf.org
www.mkri.id


PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tania Nitrina Nanda Lawi 

NIP : 19880406 201012 2 001 

Jabatan : Penata Usaha Akuntansi dan Penyusun Laporan Keuangan 

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan 

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan

tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di
lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Syarief Hidayatullah Az Zaky

Yang membuat pernyataan,

Tania Nitrina Nanda Lawi
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Allita Prisantama 

NIP : 19950129 201801 2 001 

Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan 

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan 

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan

tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di
lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Syarief Hidayatullah Az Zaky

Yang membuat pernyataan,

Allita Prisantama
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurdani Hidayati   

NIP : 196903062007012002 

Jabatan : Pengolah Daftar Gaji  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yuni Nurhayati  

Yang membuat pernyataan,

Nurdani Hidayati 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Aprilla Megananda Sanusi  

NIP : 19770414 200604 2 003 

Jabatan : Bendahara  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yuni Nurhayati

Yang membuat pernyataan,

Andi Aprilla Megananda Sanusi 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dessy Citrawaty Mursito  

NIP : 19841204 201012 2 001 

Jabatan : Bendahara  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   ${xxxtanggal }

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yuni Nurhayati

Yang membuat pernyataan,

Dessy Citrawaty Mursito  
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elin Asrofah Qibtiah 

NIP : 19891011 201402 2 001 

Jabatan : Bendahara  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yuni Nurhayati

Yang membuat pernyataan,

Elin Asrofah Qibtiah
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eliza  

NIP : 19760505 200604 2 002 

Jabatan : Bendahara  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Yuni Nurhayati

Yang membuat pernyataan,

Eliza 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuni Nurhayati 

NIP : 19770531 199903 2 001 

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perbendaharaan  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Isti Widayanti

Yang membuat pernyataan,

Yuni Nurhayati
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irvan Afrialdi Awaludin 

NIP : 197804042006041005

Jabatan : Analis Aplikasi dan Pengelolaan data Sistem Keuangan

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Maria Ulfah Kusumaastuti

Yang membuat pernyataan,

Irvan Afrialdi Awaludin  
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Ulfah Kusumaastuti 

NIP : 19791015 200604 2 007

Jabatan : Kepala Sub Bagian Verifikasi

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan 

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan
tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di
lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 17 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Isti Widayanti
Nip. 19831206 200901 2 002 

Yang membuat pernyataan,

Maria Ulfah Kusumaastuti
Nip. 19791015 200604 2 007
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hasanah  

NIP : 19750614 200901 2 001 

Jabatan : Verifikatur  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Maria Ulfah Kusumaastuti

Yang membuat pernyataan,

Nur Hasanah 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Renando Piany Fazardo

NIP : 198806182018011002 

Jabatan : Analis Aplikasi dan Pengelolaan data Sistem Keuangan

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Maria Ulfah Kusumaastuti

Yang membuat pernyataan,

Renando Piany Fazardo 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruccy Susanto 

NIP : 19741023 200604 1 001 

Jabatan : Verifikatur  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Maria Ulfah Kusumaastuti

Yang membuat pernyataan,

Ruccy Susanto 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Romi Sundara

NIP : 19730413 200604 1 003

Jabatan : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan  Kinerja

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan
atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 06 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

( Endrizal )

Yang membuat pernyataan,

( Romi Sundara ) 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isti Widayanti 

NIP : 198312062009012002

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   ${xxxtanggal }

Mengetahui,
Atasan langsung,

Tatang Garjito 

Yang membuat pernyataan,

Isti Widayanti
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khurin’in Kurnia Putri  

NIP : 19940411 201801 2 002 

Jabatan : Analis Rencana Program dan Kegiatan  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Budi Hari Wibowo

Yang membuat pernyataan,

Khurin’in Kurnia Putri 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Santi Widiastuti

NIP : 197303071994022001

Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan
atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 10 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

( Romi Sundara )

Yang membuat pernyataan,

( Santi Widiastuti ) 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siska Yuniza

NIP : 19860606 201012 2 001

Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan
atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 06 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

( Romi Sundara )

Yang membuat pernyataan,

( Siska Yuniza ) 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Digital Signature
mk1780462801220106115313

www.mkri.id
http://www.tcpdf.org
www.mkri.id


PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sylvia Yuliani  

NIP : 19790710 200912 2 002 

Jabatan : Analis Rencana Program dan Kegiatan  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Budi Hari Wibowo

Yang membuat pernyataan,

Sylvia Yuliani 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Windu Budiyanto  

NIP : 19870109 201801 1 002 

Jabatan : Analis Perencanaan Anggaran  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   06 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Budi Hari Wibowo  

Yang membuat pernyataan,

Windu Budiyanto 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aris Wahyu Hajianto  

NIP : 199307062018011002 

Jabatan : Analis Rencana Program dan Kegiatan   

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

( Budi Hari Wibowo ) 

Yang membuat pernyataan,

( Aris Wahyu Hajianto) 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi Hari Wibowo

NIP : 197808062006041004

Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Anggaran

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

( Endrizal ) 

Yang membuat pernyataan,

( Budi H. Wibowo) 
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chandra Okantara

NIP : 19701031 200701 1 002

Jabatan : Analis Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme

serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,

bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan

tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di

lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat

Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang

dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,      Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,
Romi Sundara

Yang membuat pernyataan,
Chandra Okantara
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endrizal  

NIP : 197505232006041003

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Tatang Garjito

Yang membuat pernyataan,

Endrizal

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Digital Signature
mk-1877665302220104113943

www.mkri.id
http://www.tcpdf.org
www.mkri.id


PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sarah

NIP : 19770425 199903 2 001 

Jabatan : Verifikatur  

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan   

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur. obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam

melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran
peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   04 Januari 2022

Mengetahui,
Atasan langsung,

Maria Ulfah Kusumaastuti

Yang membuat pernyataan,

Sarah
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endrizal 

NIP : 197505232006041003 

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan 

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan
tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di
lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 7 Januari 2021

Mengetahui
Atasan Langsung,
Pawit Haryanto

Yang membuat pernyataan,
Endrizal
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Isti Widayanti

NIP : 198312062009012002

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan 

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan
tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di
lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 14 Januari 2021

Mengetahui,
Atasan langsung,
Pawit Haryanto

Yang membuat pernyataan,
Isti Widayanti
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Ulfah Kusumaastuti 

NIP : 19791015 200604 2 007 

Jabatan : Kepala Sub Bagian Verifikasi 

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan 

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan
tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di
lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya

bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 14 Januari 2021
Mengetahui,

Atasan langsung,

Isti Widayanti

Yang membuat pernyataan,

Maria Ulfah Kusumaastuti
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarief Hidayatullah Az Zaky 

NIP : 19790204 200912 1 001

Jabatan : Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan 

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan 

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan
tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di
lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 14 Januari 2021

Mengetahui,
Atasan langsung,

Isti Widayanti

Yang membuat pernyataan,

Syarief Hidayatullah Az Zaky
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuni Nurhayati 

NIP : 197705311999032001 

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perbendaharaan 

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan 

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan
tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di
lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 14 Januari 2021

Mengetahui,
Atasan langsung,

Isti Widayanti

Yang membuat pernyataan,

Yuni Nurhayati
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Romi Sundara

NIP : 19730413 200604 1 003

Jabatan : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap,
hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam
melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan
sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akanmenyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas
pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta,   Januari 2021

Mengetahui,
Atasan langsung,

Endrizal
Yang membuat pernyataan,

Romi Sundara

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Digital Signature
mk-515494738210215012514

www.mkri.id
http://www.tcpdf.org
www.mkri.id


PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budi H. Wibowo 

NIP : 197808062006041004

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan
tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di
lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 07 Januari 2021

Mengetahui,
Atasan langsung,

Endrizal

Yang membuat pernyataan,
Budi H. Wibowo
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Allita Prisantama 

NIP : 19950129 201801 2 001 

Jabatan : Penata Usaha Akuntansi dan Penyusun Laporan Keuangan 

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan 

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan
tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di
lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 14 Januari 2021

Mengetahui,
Atasan langsung,

Syarief Hidayatullah Az Zaky

Yang membuat pernyataan,

Allita Prisantama
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PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tania Nitrina Nanda Lawi 

NIP : 19880406 201012 2 001 

Jabatan : Penata Usaha Akuntansi dan Penyusun Laporan Keuangan 

Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Keuangan 

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme
serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;

2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah,
bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;

4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan
tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di
lingkungan kerja saya secara konsisten;

6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang
dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia

dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 14 Januari 2021

Mengetahui,
Atasan langsung,

Syarief Hidayatullah Az Zaky

Yang membuat pernyataan,

Tania Nitrina Nanda Lawi
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NOTA DINAS

Nomor  1348/2120/KU.05/04/2022

Kepada : Plt. Biro Perencanaan dan Keuangan

Dari : Kepala Bagian Keuangan

Perihal : Laporan Penyampaian LHKPN TA 2021 
Biro Perencanaan dan Keuangan 

Tanggal : 13 April 2022

Area RB : Penguatan Pengawasan

Dengan hormat, dalam rangka memenuhi kewajiban Pegawai untuk melaporkan Harta

Kekayaan Tahun 2021 melalui e-LHKPN, berikut kami sampaikan Laporan penyampaian

LHKPN Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2021 ke KPK.
NO UNIT JM

L

TELAH MENYAMPAIKAN BELUM % KEPATUHAN

1 Bagian Keuangan 16 16 - 100

2 Bagian Perencanaan 10 10 - 100

JUMLAH 26 26 - 100

         Bukti salinan LHKPN sudah kami administrasikan di Folder PMPRB Biro Keuangan
dan Perencanaan. 
         Demikian kami laporkan mohon arahan selanjutnya.

Kepala Bagian Keuangan,

Isti Widayanti

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Digital Signature
mk-385725496220406111352



3/23/22, 4:40 PM Yahoo Mail - Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

1/2

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

From: Aplikasi e-LHKPN (statistik@kpk.go.id)

To: irvanafrialdi@yahoo.com

Date: Wednesday, March 23, 2022, 04:39 PM GMT+7

Yth. Sdr IRVAN AFRIALDI AWALUDIN MUCHTAR

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan
sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
 Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : IRVAN AFRIALDI AWALUDIN MUCHTAR

Jabatan :
ANALIS APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM
KEUANGAN - BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN -
SEKRETARIAT JENDERAL

Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI
Tanggal / Tahun
Pelaporan : 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN
akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi
dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau
siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan
merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan
Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika
Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center
198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih
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IkhtisarHarta-230320220439103211513.docx
64kB

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika
Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda
menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam
bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.



Allita Prisantama <allita.prisantama@gmail.com>

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN 
1 pesan

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id> 22 Maret 2022 11.55
Kepada: allita.prisantama@gmail.com

Yth. Sdr ALLITA PRISANTAMA

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai
berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi 
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ALLITA PRISANTAMA

Jabatan : PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN - BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN -
SEKRETARIAT JENDERAL

Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI
Tanggal / Tahun
Pelaporan : 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN
akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi
dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau
siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan
merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan
Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika
Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

https://www.google.com/maps/search/REPUBLIK+INDONESIA+%0D%0A+%0D%0A+%0D%0A+Jl.+Kuningan+Persada+Kav.+4,+Setiabudi+%0D%0AJakarta+12950?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/REPUBLIK+INDONESIA+%0D%0A+%0D%0A+%0D%0A+Jl.+Kuningan+Persada+Kav.+4,+Setiabudi+%0D%0AJakarta+12950?entry=gmail&source=g
mailto:elhkpn@kpk.go.id
mailto:elhkpn@kpk.go.id
mailto:elhkpn@kpk.go.id


������������	�
� ���������������������������������������

�  !"������#�$$���#%$�����&�	�'�()*�	�%�*��*+,��-)! +"���%�)���+!�� ��.) ����.�/0�
1*�*2��	33��4�134�1+"�!�)"��/0�
1*�*2��	33�5 1��

6789�:;789<=;>8;?@ABCD;8EFGADHIJDK;7�LJ?MJ7;=;?�NOP8EE8?C�IQRLS�1�!�"��6TE8U;98�JOIQRLS�V" � �" �(W(!(#�$#�.X ������� ��	���13#�	��!�.������"-��Y��� $W����#%$Z �#�[.��
\][�̂
�Z_��
̀]
�ab�
��
�
���b�[a]a_[]c��a�!� d��"�������(�����/$��"�(������-�������������d�!�(�]�&�(���(��� �����(��� �����.����������(�"���"����������(& �� Refghg�LNfiNj6Sk6h6S�RejlLhg�jNLliIgR�gSmeSNhg6�̀#��&����������"�.����,#����[� ���&.���̀(�� ��1�23	INfi6j�LNSnNj6Q6S�PejflIgj�I6Lej6S�Q6jk6�RNR6n66S�LNSnNINSoo6j6�SNo6j66@;9�S;D; � 
\][�̂
�Z_��
̀]
�abp;K;@;? � 
�
�][�\��q
�
��\b�\
��c
�����]
a
����d]\b���\��q
�

��c
���_
��
����[��\�a
\]
a�̀��c�\
�i8r;?C � Z_c]�
a]�IJDK;C; � �
��
�
���b�[a]a_[]k;?CC;E�s�k;=t?LJE;TA7;? � �	�1�����($�/���"������������������������������&(�����&!�(���a��.��a����������#�a��.�� ������������(��(���(���(���"� �����c$(&���������(�!��� �����(��� �����.��������� �����.�,���/�(�"��$����c���( $�� ����.�/ ����.��������("���������#a����!������%������� ��(�(������.�����(� �"�����������&!�(���.$(&��������.�%� �(�"�%����$ $� �"�.������(!�W(!(#�$#�.#�[��&�&��.� ��.�����/$��"������� ��%�� &�.����c$(&�������"�"&���.�����������������.��"��.��.�(���(���"��.����$����[�&.��������&�����(!�W(!(#�$#�.�"�� �� �.�(�.�!� �.�Y�.�(���.�"���$����[�&.����� �&�"��!�!&�Y&���&� &(����� �(������-����� ����������"���(& ��� �.�(� ��(�� � ��.�(�!�.���#�](� �"����������&(�����&!�(��.$(&���/�����.����"���.�!� ����&����"� �����.���(&(���,���/�(�"��$����c���( $�� ����.�/ �����.��������("��������#[� �����������(������������!������#�[&�� ��&�"��.�!� �"������.�(���(���.�������� �"�-�( &�������&�uY�(�[&�� ��&�"��"&.���!������.�"�!��(��� �.�(�!���&�.�(����(�����v#_� &(���/$��"�����������Y& ��"���(�������&�&����(���(����������&����������(!�W(!(#�$#�.�� �&�%����%�� ���12�#
 �"�(��Y�"��������.�����(��������&%�!(��� �����(�"��



������������	�
� ���������������������������������������

�  !"������#�$$���#%$�����&�	�'�()*�	�%�*��*+,��-)! +"���%�)���+!�� ��.) ����.�/0�
1*�*2��	33��4�134�1+"�!�)"��/0�
1*�*2��	33�5 ���

6���( $�� ����.�/ �����.��������("������������������.�(���(���"�%����$ $� �"�$����"�" ����������.�����.�� �.�(�!���&������"���������#7��	1*�6���( $�� ��������������8�---#(!(#�$#�.#�8����(!�#(!(#�$#�.�8���������������12�9�/$��"������� ��&� �.��!�"������������&��(�������"����/$��"����������"�/� �!����.�������"���.��� �� & &!��:�(��
�.��&(������!������������.� &:&��������������6�" ���&"��� �&�����&�.������(���"�69�
;
��#�<�(��
�.��������!�"������� ��!��.�"����:�������!�"�������&�&����!�������.�����!&"�� ����������"��&�&���������(�.������� &(���( �$��(��&!&��.$(&���%� �(#�=�����(�"��#>?@ABCDEFDEADGHHIJHIHHIJJIKIJJHLJMINOPQR�4	�



21/02/22 11.01Yahoo Mail - Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

Page 1 of 2https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/ABjJ_BErlbiQYhMN…0OuDvEBLtOu8zmUFpFKlCSsaHG3F2dWuyNIKIDF7WhZ0ntdq-YPc-ozK2cbr

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

Dari: Aplikasi e-LHKPN (statistik@kpk.go.id)

Kepada: bhariwibowo@yahoo.com

Tanggal: Senin, 21 Februari 2022 10.56 WIB

Yth. Sdr BUDI HARI WIBOWO

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan
sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : BUDI HARI WIBOWO

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN - BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN - SEKRETARIAT JENDERAL

Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI
Tanggal / Tahun
Pelaporan : 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN
akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh
Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

mailto:elhkpn@kpk.go.id
mailto:elhkpn@kpk.go.id
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Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu
(jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center
198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup,
jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika
Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya,
baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.

mailto:elhkpn@kpk.go.id


Chandra Okantara <okantara@gmail.com>

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN 
1 message

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id> Tue, Mar 8, 2022 at 8:32 AM
To: okantara@gmail.com

Yth. Sdr CHANDRA OKANTARA

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :

 
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi 
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : CHANDRA OKANTARA

Jabatan : ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN - BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN -
SEKRETARIAT JENDERAL

Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI
Tanggal / Tahun Pelaporan : 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan
LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam
Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk
menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

https://www.google.com/maps/search/REPUBLIK+INDONESIA+%0D%0A+%0D%0A+%0D%0A+Jl.+Kuningan+Persada+Kav.+4,+Setiabudi+%0D%0AJakarta+12950?entry=gmail&source=g
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Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru
dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun
dokumen cetak. Terima kasih.
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66K

mailto:elhkpn@kpk.go.id
http://www.kpk.go.id/
http://elhkpn.kpk.go.id/
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=1052923efa&view=att&th=17f672895037b7e5&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw


Endrizal Malay <endrizal.malay@gmail.com>

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN
1 pesan

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id> 29 Maret 2022 14.52
Kepada: endrizal.malay@gmail.com

Yth. Sdr ENDRIZAL

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai
berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ENDRIZAL

Jabatan :
KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI - BIRO PERENCANAAN DAN
KEUANGAN - SEKRETARIAT JENDERAL

Bidang : YUDIKATIF

Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggal / Tahun
Pelaporan

: 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan
kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi
dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau
siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan
merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan
Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika
Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Gmail - Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=23e61150df&view=pt&search=all...
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Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika
Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda
menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam
bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.

IkhtisarHarta-290320221202103306636.docx
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istikom2001@yahoo.com

Yth. Sdr ISTI WIDAYANTI

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan
telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi 
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ISTI WIDAYANTI

Jabatan :
KEPALA BAGIAN KEUANGAN - BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN -
SEKRETARIAT JENDERAL

Bidang : YUDIKATIF

Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI

Tanggal / Tahun

Pelaporan
: 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan
Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan
setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah
diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan
dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh
data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan
LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui
elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau
siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak
terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final
dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.
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Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

From: Aplikasi e-LHKPN (statistik@kpk.go.id)

To: ulfah_kusumaastuti@yahoo.com

Date: Monday, 21 March 2022, 04:23 pm GMT+7

IkhtisarHarta-210320220422103136706.docx

Yth. Sdr MARIA ULFAH KUSUMAASTUTI

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
 Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : MARIA ULFAH KUSUMAASTUTI

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN VERIFIKASI - BIRO PERENCANAAN DAN
KEUANGAN - SEKRETARIAT JENDERAL

Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI
Tanggal / Tahun
Pelaporan : 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami
kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan
Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan
dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga
untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final
dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa
sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah
penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa
disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen
cetak. Terima kasih.

mailto:elhkpn@kpk.go.id
mailto:elhkpn@kpk.go.id
mailto:elhkpn@kpk.go.id
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Renando Piany <renando.piany@gmail.com>

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN 
1 message

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id> Tue, Mar 22, 2022 at 2:04 PM
To: renando.piany@gmail.com

Yth. Sdr RENANDO PIANY FAZARDO

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi 
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : RENANDO PIANY FAZARDO

Jabatan : ANALIS APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN - BIRO PERENCANAAN
DAN KEUANGAN - SEKRETARIAT JENDERAL

Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI
Tanggal / Tahun Pelaporan : 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan
setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id.
Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara
melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan
verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah
pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah
penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja,
harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.
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Renando Piany <renando.piany@gmail.com>

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN 
1 message

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id> Tue, Mar 22, 2022 at 2:04 PM
To: renando.piany@gmail.com

Yth. Sdr RENANDO PIANY FAZARDO

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi 
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : RENANDO PIANY FAZARDO

Jabatan : ANALIS APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN - BIRO PERENCANAAN
DAN KEUANGAN - SEKRETARIAT JENDERAL

Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI
Tanggal / Tahun Pelaporan : 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan
setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id.
Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara
melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang
bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan
verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah
pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah
penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja,
harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.
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Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

From: Aplikasi e-LHKPN (statistik@kpk.go.id)

To: aw_tnb@yahoo.com

Date: Thursday, March 24, 2022, 03:05 PM GMT+7

Yth. Sdr SARAH

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan
sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
 Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : SARAH

Jabatan : BENDAHARA - BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN -
SEKRETARIAT JENDERAL

Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI
Tanggal / Tahun
Pelaporan : 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN
akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi
dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau
siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan
merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan
Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika
Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center
198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
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Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika
Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda
menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam
bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.



Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

Dari: Aplikasi e-LHKPN (statistik@kpk.go.id)
Kepada: zaky.mkri@yahoo.com
Tanggal: Jumat, 25 Maret 2022 08.38 WIB

IkhtisarHarta-250320220838103073648.docx
61.6kB

Yth. Sdr SYARIEF HIDAYATULLAH AZ ZAKY

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : SYARIEF HIDAYATULLAH AZ ZAKY

Jabatan :
KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN - BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN - SEKRETARIAT JENDERAL

Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI
Tanggal / Tahun
Pelaporan

: 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah
Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh
data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui
elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak
terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah
disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima
yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera
hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.



Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

Dari: Aplikasi e-LHKPN (statistik@kpk.go.id)
Kepada: zaky.mkri@yahoo.com
Tanggal: Jumat, 25 Maret 2022 08.38 WIB
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Yth. Sdr SYARIEF HIDAYATULLAH AZ ZAKY

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : SYARIEF HIDAYATULLAH AZ ZAKY

Jabatan :
KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN - BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN - SEKRETARIAT JENDERAL

Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI
Tanggal / Tahun
Pelaporan

: 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah
Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh
data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui
elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak
terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah
disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima
yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera
hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.



Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

Dari: Aplikasi e-LHKPN (statistik@kpk.go.id)
Kepada: zaky.mkri@yahoo.com
Tanggal: Jumat, 25 Maret 2022 08.38 WIB
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Yth. Sdr SYARIEF HIDAYATULLAH AZ ZAKY

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : SYARIEF HIDAYATULLAH AZ ZAKY

Jabatan :
KEPALA SUB BAGIAN AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN - BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN - SEKRETARIAT JENDERAL

Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI
Tanggal / Tahun
Pelaporan

: 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah
Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh
data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui
elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak
terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah
disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah penerima
yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera
hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.



sylvia yuliani <sylviayuliani@gmail.com>

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN 
1 message

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id> Wed, Mar 23, 2022 at 8:04 AM
To: sylviayuliani@gmail.com

Yth. Sdr SYLVIA YULIANI

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai
berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi 
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : SYLVIA YULIANI

Jabatan : ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN - BIRO PERENCANAAN DAN
KEUANGAN - SEKRETARIAT JENDERAL

Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI
Tanggal / Tahun
Pelaporan : 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN
akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi
dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau
siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan
merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan
Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika
Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.
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Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda
menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam
bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.
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Yth. Sdr  WINDU BUDIYANTO 

 
MAHKAMAH KONSTITUSI 

 

Di Tempat 

 

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima 

dengan ringkasan sebagai berikut : 

 

 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

REPUBLIK INDONESIA 

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi 

Jakarta 12950 

 

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 
  
Atas Nama : WINDU BUDIYANTO 

Jabatan : 
ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN - BIRO PERENCANAAN DAN 
KEUANGAN - SEKRETARIAT JENDERAL 

Bidang : YUDIKATIF 

Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI 

Tanggal / Tahun Pelaporan : 2021 

  
 

 

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. 

Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami 

terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. 

 

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan 

batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim 

kembali). 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email 

elhkpn@kpk.go.id atau call center 198. 

 
Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih 

 
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas 

email ini. 
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Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN 
1 pesan

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id> Kam, 10 Mar 2022 pukul 23.13
Kepada: yunurti@gmail.com

Yth. Sdr YUNI NURHAYATI

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :

 
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi 
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : YUNI NURHAYATI

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN - BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN -
SEKRETARIAT JENDERAL

Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI
Tanggal / Tahun Pelaporan : 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan
setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan
LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id.
Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh
Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa
harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan merupakan dokumen final dan masih dapat berubah
setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa
sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda bukanlah
penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima pesan ini tanpa disengaja,
harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima
kasih.
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Yth. Sdr  ANDI APRILLA MEGANANDA SANUSI 

 
MAHKAMAH KONSTITUSI 

 

Di Tempat 

 

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima 

dengan ringkasan sebagai berikut : 

 

 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

REPUBLIK INDONESIA 

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi 

Jakarta 12950 

 

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 
  
Atas Nama : ANDI APRILLA MEGANANDA SANUSI 

Jabatan : 
BENDAHARA - BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN - SEKRETARIAT 
JENDERAL 

Bidang : YUDIKATIF 

Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI 

Tanggal / Tahun Pelaporan : 2021 

  
 

 

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. 

Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami 

terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. 

 

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan 

batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim 

kembali). 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email 

elhkpn@kpk.go.id atau call center 198. 

 
Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih 

 
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN 

 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas 

email ini. 
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Elin Asrofah <elin.mkpusdik@gmail.com>

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN 

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id> 17 Februari 2022 13.13
Kepada: elin.mkpusdik@gmail.com

Yth. Sdr ELIN ASROFAH QIBTIAH

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai
berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi 
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : ELIN ASROFAH QIBTIAH

Jabatan : BENDAHARA - BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN - SEKRETARIAT
JENDERAL

Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI
Tanggal / Tahun
Pelaporan : 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN
akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi
dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau
siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan
merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan
Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika
Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.
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Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika
Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda
menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam
bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.
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Yth. Sdr ELIZA 
 
MAHKAMAH KONSTITUSI 
 
Di Tempat 
 
Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut : 
 

 

 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 

REPUBLIK INDONESIA 

 

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi 

Jakarta 12950 

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

 
Atas Nama : ELIZA 

Jabatan : BENDAHARA - BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN - SEKRETARIAT JENDERAL 

Bidang : YUDIKATIF 

Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI 

Tanggal / Tahun Pelaporan : 2021 

 
Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen 
Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. 

 
Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan 
informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak 
dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan 
merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. 
Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan 
tidak perlu dikirim kembali). 

mailto:elhkpn@kpk.go.id
mailto:elhkpn@kpk.go.id
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Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

Dari: Aplikasi e-LHKPN (statistik@kpk.go.id)

Kepada: nurdanihidayati@yahoo.co.id

Tanggal: Selasa, 15 Februari 2022 18.07 WIB

Yth. Sdr NURDANI HIDAYATI

MAHKAMAH KONSTITUSI

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan
sebagai berikut :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
 Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : NURDANI HIDAYATI

Jabatan : PENGOLAH DAFTAR GAJI - BIRO PERENCANAAN DAN
KEUANGAN - SEKRETARIAT JENDERAL

Bidang : YUDIKATIF
Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI
Tanggal / Tahun
Pelaporan : 2021

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN
akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi
dan dikirimkan sendiri oleh Saudara melalui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara atau
siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan
merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setelah dilakukan verifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan
Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika
Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center
198.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
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Email ini dikirimkan secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

© 2017 Direktorat PP LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika
Anda bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda
menerima pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam
bentuk elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.



3/8/22, 8:33 AM Gmail - Tanda Terima ( Verifikasi )
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ruccy susanto <ruccysusanto@gmail.com>

Tanda Terima ( Verifikasi ) 
1 pesan

Aplikasi e-LHKPN <statistik@kpk.go.id> 24 Februari 2022 10.36
Kepada: ruccysusanto@gmail.com

Yth. Sdr. RUCCY SUSANTO 
MAHKAMAH KONSTITUSI 
Di Tempat 
Bersama ini kami informasikan kepada Saudara, bahwa Laporan e-LHKPN yang Saudara kirim telah terverifikasi
administratif dan dinyatakan Lengkap dan siap untuk diumumkan, terlampir bukti Tanda Terima e-LHKPN Saudara
sebagai bukti bahwa telah menyampaikan LHKPN ke KPK :

Atas Nama : RUCCY SUSANTO

Jabatan : VERIFIKATOR KEUANGAN

Bidang : YUDIKATIF

Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI

Tahun Pelaporan : 2021

Apabila Saudara tidak mendapatkan lampiran, silakan mengunduh di halaman Riwayat Harta aplikasi e-Filing LHKPN. 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email elhkpn@kpk.go.id atau call center 198. 
Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih 
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN 
-------------------------------------------------------------- 
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini. © 2017 Direktorat PP
LHKPN KPK | www.kpk.go.id. | elhkpn.kpk.go.id | Layanan LHKPN 198
Informasi yang termuat di pesan email ini mungkin berisi informasi yang bersifat pribadi, rahasia dan tertutup, jika Anda
bukanlah penerima yang dituju, Penyebaran, Distribusi atau meniru dengan keras DILARANG. Jika Anda menerima
pesan ini tanpa disengaja, harap segera hubungi pengirim dan hapus material ini seluruhnya, baik dalam bentuk
elektronik maupun dokumen cetak. Terima kasih.
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Yth. Sdr  SANTI WIDIASTUTI 
 
MAHKAMAH KONSTITUSI 
 
Di Tempat 
 
Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima 
dengan ringkasan sebagai berikut : 
 

 

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 
REPUBLIK INDONESIA 

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi 
Jakarta 12950 

 
LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 
  
Atas Nama : SANTI WIDIASTUTI 

Jabatan : 
ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN - BIRO PERENCANAAN 
DAN KEUANGAN - SEKRETARIAT JENDERAL 

Bidang : YUDIKATIF 
Lembaga : MAHKAMAH KONSTITUSI 
Tanggal / Tahun Pelaporan : 2021 
  
 
 
Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. 
Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami 
terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. 
 
Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan 
batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim 
kembali). 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email 
elhkpn@kpk.go.id atau call center 198. 
 
Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih 
 
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas 
email ini. 
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NOTA DINAS
Nomor:  682/2100/KU.09/04/2022

Kepada : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Perihal : Laporan Penyampaian Laporan SPT Tahunan Tahun 2021
Tanggal : 05 April 2022
Area Perubahan: Penguatan Pengawasan

Dengan hormat, dalam rangka memenuhi kewajiban Wajib Pajak Pribadi untuk

melaporkan SPT tahunan Tahun 2021, berikut kami sampaikan Laporan Penyampaian SPT

Tahunan Tahun 2021.

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 sebanyak 286 WP telah menyampaikan

bukti pelaporan SPT Tahunan Tahun 2021.

Berdasarkan nota dinas Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan nomor

1279/2800/KP.02.04/03/2022 1 WP belum menyampaikan bukti pelaporan SPT Tahunan

Tahun 2021 dikarenakan sedang menjalankan cuti karena sakit. Terkait hal tersebut kami

akan berkoordinasi dengan Biro SDM dan Organisasi untuk dapat menghubungi WP dan

membantu pelaporan SPT Tahunan yang bersangkutan.

Demikian kami laporkan mohon arahan selanjutnya.

Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Tatang Garjito

Tembusan Yth :
 Inspektur 
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Allita Prisantama <allita.prisantama@gmail.com>

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik 
1 pesan

efiling@pajak.go.id <efiling@pajak.go.id> 25 Februari 2022 08.55
Kepada: allita.prisantama@gmail.com

Penyampaian SPT Elektronik 
� Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda. 
---------------------------------------------------

Nama : ALLITA PRISANTAMA 
NPWP : 834582967521000 

Tahun Pajak : 2021 
Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770S 
Pembetulan ke : 0 
Status SPT : Nihil 

Nominal : 0 
Tanggal Penyampaian : 25/02/2022 

Nomor Tanda Terima Elektronik : 559672063472238255308 
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

 

---------------------------------------------------

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud
pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala
bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain
atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada
tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu
kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan
segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang
dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4
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2/15/22, 11:17 AM Yahoo Mail - [e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

1/1

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

Dari: efiling@pajak.go.id

Kepada: dessycitra9@yahoo.com

Tanggal: Selasa, 15 Februari 2022 11.16 WIB

Penyampaian SPT Elektronik
� Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.
---------------------------------------------------

Nama : DESSY CITRAWATY MURSITO
NPWP : 494400617416000

Tahun Pajak : 2021
Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770S
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil

Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 15/02/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 616172063562294159211
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

 

---------------------------------------------------

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud
pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala
bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain
atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada
tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena
suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA
dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang
dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik
1 message

<efiling@pajak.go.id> Tue, Feb 15, 2022 at 11:44
To: qibti.alkhansa@gmail.com

Penyampaian SPT Elektronik
� Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.
---------------------------------------------------

Nama : ELIN ASROFAH QIBTIAH
NPWP : 666554894033000

Tahun Pajak : 2021
Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770S
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil

Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 15/02/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 448942063682266155011

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

---------------------------------------------------

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada
tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk
kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan
sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini
adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda
menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-
mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan
dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



17/02/22 14.35 Yahoo Mail - [e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

1/1

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

Dari: efiling@pajak.go.id

Kepada: eliza_masri@yahoo.com

Tanggal: Kamis, 17 Februari 2022 14.01 WIB

Penyampaian SPT Elektronik
� Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.
---------------------------------------------------

Nama : ELIZA
NPWP : 240027755413000

Tahun Pajak : 2021
Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770S
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil

Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 17/02/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 107552063512242172414
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

 

---------------------------------------------------

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud
pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala
bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain
atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada
tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena
suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA
dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang
dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



Endrizal Malay <endrizal.malay@gmail.com>

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik
2 pesan

efiling@pajak.go.id <efiling@pajak.go.id> 23 Februari 2022 10.55
Kepada: endrizal.malay@gmail.com

Penyampaian SPT Elektronik
� Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.
---------------------------------------------------

Nama : ENDRIZAL
NPWP : 471391292006000

Tahun Pajak : 2021
Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770S
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil

Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 23/02/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 552922063172274238510

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

---------------------------------------------------

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud
pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala
bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain
atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada
tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu
kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan
segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan
dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4

efiling@pajak.go.id <efiling@pajak.go.id> 23 Februari 2022 11.16
Kepada: endrizal.malay@gmail.com

Penyampaian SPT Elektronik
� Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.
---------------------------------------------------

Nama : ENDRIZAL
NPWP : 471391292006000

Tahun Pajak : 2021
Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770S
Pembetulan ke : 1

Gmail - [e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=23e61150df&view=pt&search=all...

1 of 2 11/03/2022, 8:53



Status SPT : Nihil
Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : 23/02/2022
Nomor Tanda Terima Elektronik : 612922063222274238011

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

[Kutipan teks disembunyikan]

Gmail - [e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=23e61150df&view=pt&search=all...

2 of 2 11/03/2022, 8:53



3/2/22, 12:31 PM Yahoo Mail - [e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

1/1

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

From: efiling@pajak.go.id

To: irvanafrialdi@yahoo.com

Date: Wednesday, March 2, 2022, 12:30 PM GMT+7

Penyampaian SPT Elektronik
� Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.
---------------------------------------------------

Nama : IRVAN AFRIALDI A
NPWP : 471391649424000

Tahun Pajak : 2021
Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770S
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil

Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 02/03/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 036493063382274025312
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

 

---------------------------------------------------

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud
pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala
bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain
atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada
tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena
suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA
dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang
dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



2/24/22, 12:35 PM Yahoo Mail - [e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

1/1

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

From: efiling@pajak.go.id

To: istikom2001@yahoo.com

Date: Thursday, 24 February 2022, 12:33 pm GMT+7

Penyampaian SPT Elektronik
� Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.
---------------------------------------------------

Nama : ISTIWIDAYANTI
NPWP : 880826755523000

Tahun Pajak : 2021
Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770S
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil

Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 24/02/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 337552063582288249412
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

 

---------------------------------------------------

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk
kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini
adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-
mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



khurin'in kurnia putri <khurinin.nia@gmail.com>

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik 
1 message

efiling@pajak.go.id <efiling@pajak.go.id> Thu, Feb 10, 2022 at 2:54 PM
To: khurinin.nia@gmail.com

Penyampaian SPT Elektronik 
� Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda. 
---------------------------------------------------

Nama : KHURIN'IN KURNIA PUTRI 
NPWP : 834723140216000 

Tahun Pajak : 2021 
Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770S 
Pembetulan ke : 0 
Status SPT : Nihil 

Nominal : 0 
Tanggal Penyampaian : 10/02/2022 

Nomor Tanda Terima Elektronik : 451402063032238106414 
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

 

---------------------------------------------------

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud
pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala
bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain
atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada
tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu
kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan
segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang
dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



3/14/22, 10:49 AM Yahoo Mail - [e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

1/1

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

From: efiling@pajak.go.id

To: ulfah_kusumaastuti@yahoo.com

Date: Monday, 14 March 2022, 10:49 am GMT+7

Penyampaian SPT Elektronik
� Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.
---------------------------------------------------

Nama : MARIA ULFAH KUSUMA ASTUTI
NPWP : 498745579407000

Tahun Pajak : 2021
Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770S
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil

Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 14/03/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 945793063252294143110
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

 

---------------------------------------------------

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-
mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian,
penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas
informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan
dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap
menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan
seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan
format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4





2/15/22, 5:30 PM Yahoo Mail - [e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

1/1

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

Dari: efiling@pajak.go.id

Kepada: nurdanihidayati@yahoo.co.id

Tanggal: Selasa, 15 Februari 2022 17.29 WIB

Penyampaian SPT Elektronik
� Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.
---------------------------------------------------

Nama : NURDANI HIDAYATI
NPWP : 240022038451000

Tahun Pajak : 2021
Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770S
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil

Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 15/02/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 920382063352242155117
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

 

---------------------------------------------------

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud
pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala
bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain
atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada
tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena
suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA
dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang
dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



2/15/22, 5:30 PM Yahoo Mail - [e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

1/1

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

Dari: efiling@pajak.go.id

Kepada: nurdanihidayati@yahoo.co.id

Tanggal: Selasa, 15 Februari 2022 17.29 WIB

Penyampaian SPT Elektronik
� Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.
---------------------------------------------------

Nama : NURDANI HIDAYATI
NPWP : 240022038451000

Tahun Pajak : 2021
Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770S
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Nihil

Nominal : 0
Tanggal Penyampaian : 15/02/2022

Nomor Tanda Terima Elektronik : 920382063352242155117
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

 

---------------------------------------------------

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud
pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala
bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain
atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada
tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena
suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA
dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang
dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



3/8/22, 8:30 AM Gmail - [e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=962465fd22&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1726693231876000950&simpl=msg-f%3A17266932318… 1/1

ruccy susanto <ruccysusanto@gmail.com>

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik 
1 pesan

efiling@pajak.go.id <efiling@pajak.go.id> 8 Maret 2022 08.29
Kepada: ruccysusanto@gmail.com

Penyampaian SPT Elektronik 
� Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda. 
---------------------------------------------------

Nama : RUCCY SUSANTO 
NPWP : 471391375017000 

Tahun Pajak : 2021 
Masa Pajak : -/-

Jenis SPT : 1770S 
Pembetulan ke : 0 
Status SPT : Nihil 

Nominal : 0 
Tanggal Penyampaian : 08/03/2022 

Nomor Tanda Terima Elektronik : 923753063572274084308 
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

 

---------------------------------------------------

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada
tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk
kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau
tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-
mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan
anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera
menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan
dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4





 











REGULASI 



PERATURAN

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI 
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, serta keandalan pelaporan

keuangan dan pengamanan aset negara, perlu diterapkan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

b. bahwa  dalam rangka menjalankan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah secara terukur, efektif dan akuntabel, serta berlangsung

secara terus menerus sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku,

diperlukan suatu pedoman teknis bagi unit kerja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316),

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

www.mkri.id


2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5226);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan

dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah

Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH

KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN TEKNIS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN

SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.



Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah sebagai acuan bagi unit kerja dalam penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepaniteraan dan

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pasal 2

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. pendahuluan;

b. gambaran umum sistem pengendalian intern pemerintah;

c. tahapan sistem pengendalian intern pemerintah;

d. monitoring dan evaluasi; dan

e. penutup.

Pasal 3

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal ini,

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,

perkembangan, atau perubahan dalam peraturan ini, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.



Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah

Konstitusi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Konstitusi

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Desember 2019

SEKRETARIS JENDERAL,

M. GUNTUR HAMZAH
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