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Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan mempakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan
kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan teiah kami terima dan LHKPN telah divenfikasi oieh Dvektorat
Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Terlampir rincian harta kekayaan dafem ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn@kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum datam Dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi

dan dikirimkan sendiri oleh Saudara mefelui elhkpn@kpk.go.id serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Saudara afeu
siapapun juga untuk menyafekan bahwa harfe yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Ikhtisar LHKPN bukan
merupakan dokumen final dan masih dapat berubah setefeh diiakukan verifikasi oieh Direktorat Pendafferan dan
Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan bafes waktu 2 rringgu (jika
Surat Kuasa sudah pemah disampaikan lidak periu dikirim kembafi).

Untuk informasi tebih lanjut, sfiakan menghubungi kami kembali metekii email eihkr>n(S)kDk.oo.id atau caH center 198.

Afes kerjasama yang diberikan, Karri ucapkan tervna kasih

Direktorat Pendafferan dan Pemeriksaan LHKPN

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMUUR
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBUKINDONESIA

1/2020YahaoMal-LembarPenyerahanE-FillingLHKPN

Lembar Penyerahan E-Filling LHKPN

Dari:    Aplikasi e-LHKPN (stetistik@kplcgo.id)

Kepada: anggorosetyawan@yahoo.com

Tanggal: Selasa. 14 Januari 2020 08.56 WIB

Yth. Sdr ANGGORO SETYAWAN

MAHKAMAHAGUNG

Dl Tempat

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


