
Daftar kekurangan kelengkapan yang harus diisi dan dilengkapi oleh Sdr. JEFERSON TARIGAN 
(1271201801600001), HAKIM TINGGI - MAHKAMAH AGUNG:

JENIS URAIAN

Tanah / Bangunan Mohon untuk tanah no. 2 dan 3 harap diisi 
Kabupaten/Kota dan Provinsi

Kas Mohon diunggah ke dalam aplikasi e-Filing 
LHKPN/dikirimkan ke KPK salinan dokumen 
kepemilikan Kas dan Setara Kas (halaman identitas 
dan halaman saldo pada saat pelaporan) atas item:
1. TABUNGAN pada BRI dengan nomor rekening 
1302-01-000130-50-9 atas nama PN YANG 
BERSANGKUTAN (JEFERSON TARIGAN)
2. TABUNGAN pada MANDIRI dengan nomor 
rekening 131-00-0724805-9 atas nama PN YANG 
BERSANGKUTAN (JEFERSON TARIGAN)

Surat Kuasa Mohon dikirimkan ke KPK Lampiran IV Surat Kuasa 
yang dicetak dan ditandatangan diatas meterai Rp. 
6.000 atas nama:
1. JEFERSON TARIGAN (Penyelenggara Negara)
2. THEO SAGA TARIGAN (Anak Tanggungan)
3. IVANY TARIGAN (Anak Tanggungan)
4. ROSTIANA MELIALA (Istri)
5. AGAVENTA TARIGAN, S.H. (Anak Tanggungan)

(Jika sudah mengirimkan Surat Kuasa, maka koreksi 
atas Surat Kuasa ini dapat diabaikan, jika ada 
kesulitan silakan konfirmasi ke nomor telepon Call 
Center LHKPN 198)

Keterangan :

1. Surat Kuasa yang diminta dalam daftar kekurangan kelengkapan ini mohon dicetak melalui aplikasi e-Filing 

LHKPN (untuk laporan online) atau Format Formulir Excel (untuk laporan offline) dan ditandatangan diatas 

meterai Rp. 6.000 oleh setiap nama yg disebutkan dalam uraian dan dikirimkan format aslinya ke alamat: 

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi

Gedung Merah Putih KPK – Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta 12950

Call Center 198 

2. Bagi yang melaporkan LHKPN dengan menggunakan aplikasi e-Filing LHKPN (online) daftar kekurangan 

(selain surat kuasa) dapat dilengkapi dan diupload melalui melalui elhkpn.kpk.go.id

3. Bagi yang melaporkan LHKPN dengan format excel (offline-mulai tanggal 1 Juli 2018 KPK tidak menerima 

penyampaian LHKPN format excel) daftar kekurangan (selain surat kuasa) dapat dikirimkan melalui email 

elhkpn@kpk.go.id atau dikirimkan langsung atau via pos ke alamat sesuai nomor 1 (satu).

4. Mohon lampirkan daftar kekurangan kelengkapan ini disertakan dalam pengiriman.



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

Tim Verifikasi KPK


