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Pedoman Pengisian LHKASN 

 

Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015, penyampaian Laporan 

Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) diwajibkan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara 

(ASN) yang tidak termasuk kedalam golongan ASN pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara (LHKPN) dan kebijakan LHKASN juga tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN RB 

Nomor 54 Tahun 2019 tentang penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan 

Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). 

LHKASN merupakan bentuk transparansi ASN dalam rangka pembangunan integritas ASN dan 
upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang serta pencegahan, pemberantasan korupsi, 
kolusi dan nepotisme. Oleh sebab itu, seluruh ASN wajib melaporkan daftar harta kekayaan 
yang mereka miliki kedalam Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHarka). 

Berikut panduan tata cara pengisian LHKASN : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk login silahkan kunjungi https://siharka.menpan.go.id, dan masukkan NIP dan 

Password yang telah diberikan oleh Inspektorat. 

 

Masukkan NIP 

Masukkan Password 

Klik Login untuk masuk ke aplikasi 

https://siharka.menpan.go.id/
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Isi data pribadi terlebih dahulu beserta unit kerja, jabatan, golongan beserta 

password terbaru, seperti gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nama terisi otomatis 

Isi gelar depan dan belakang 

depan belakang 

Email wajib diisi 

Isi dengan jabatan anda saat ini 

Masukkan password baru dan 

ulangi untuk mengkonfrimasi 

pasword 

Klik Submit untuk menyimpan 
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Langkah selanjutnya anda masuk ke Menu Pelaporan Baru untuk membuat laporan baru, 

dengan cara Klik Tombol Menu                                             maka akan muncul 6 (enam) menu  

yaitu Data Pribadi, Data Keluarga, Harta Kekayaan, Penghasilan, Pengeluaran, Selesai. 

 

1. DATA PRIBADI 

Isi Data Pribadi terlebih dahulu seperti gambar dibawah ini : 

 Klik simpan 
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Setelah semua diisi kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan dan klik tombol lanjutkan 

untuk melanjutkan mengisi Data keluarga. 

2. DATA KELUARGA 

Ada beberapa sub menu yang perlu diisi yaitu : 

 

2.1 Data Istri/Suami 

Klik input baru untuk anda melakukan input data isteri/suami pegawai ataupun data anak. 

Setelah diisi semua klik tombol simpan. 
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2.2 Data Anak 

 

3. HARTA KEKAYAAN 

Berisi tentang harta yang dimiliki oleh pegawai, dari harta tidak bergerak, harta bergerak, surat 

berharga, uang tunai, deposito, tabungan, piutang dan hutang. Didalam Menu Harta Kekayaan 

ini ada beberapa sub menu yang perlu di isi yaitu : 

3.1 Harta Tidak Bergerak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik input baru 
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Silahkan klik tombol Input Baru untuk melakukan input data Harta Tidak Bergerak muncul 

seperti tampilan di bawah ini : 

 

Pada filed Jenis Harta Klik pilihan untuk memilih data harta tidak bergerak yaitu : Tanah, 

Bangunan dan Tanah & Bangunan. Setelah diisi semua silahkan klik tombol simpan maka muncul 

tampilan seperti gambar di bawah ini : 

3.2 Harta Bergerak 

 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 
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3.2.1 Klik input baru, untuk memasukkan harta bergerak berupa alat transportasi (Mobil, 

Sepeda Motor, Pesawat Udara, Kapal Laut, Kendaraan Lainnya) baik atas nama yang 

bersangkutan, istri, anak, ataupun harta yang sudah dimiliki dan belum di balik nama. 

Nilai perolehan merupakan nilai saat barang tersebut diperoleh dan Nilai jual merupakan 

taksiran harga barang tersebut pada saat pelaporan. Setelah itu klik tombol simpan. 

 

3.2.2 Klik input baru untuk memasukkan harta bergerak berupa Peternakan, Perikanan, 

Perkebunan, Pertanian, kehutanan, Pertambangan dan Usaha Lainnya. Setelah itu klik 

tombol simpan. 
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3.2.3 Klik input baru untuk memasukkan harta bergerak berupa Logam Mulia, Batu Mulia, 

Barang-Barang Seni dan Barang Antik. Setelah itu klik tombol simpan. 

 

 

3.3 Surat Berharga 

 

Klik Input Baru 
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Klik input baru untuk memasukkan surat berharga berupa Saham, Reksa Dana, Obligasi. Dinilai 

berdasarkan harga dan nilai jual saat pelaporan. Setelah itu klik tombol simpan. 

3.4 Uang Tunai, Deposito, Giro, Tabungan dan Kas Lainnya 

 

Klik input baru untuk memasukkan Uang Tunai, Deposito, Giro, Tabungan, Kas lainnya. Dinilai 

berdasarkan nilai atau saldo saat pelaporan. Setelah itu klik tombol simpan. 

3.5 Piutang 

 

Klik Input Baru 

Klik Input Baru 
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Klik input baru untuk memasukkan Piutang barang atau uang yang akan diterima dimasa yang 

akan datang (harta yang kita pinjamkan kepada orang lain). Dinilai sesuai dengan nilai saat 

pelaporan. Setelah itu klik tombol simpan. 

3.6 Hutang 

 

Klik input baru untuk memasukkan Hutang yang harus dibayar dimasa yang akan datang. Saldo 

yang dimasukkan adalah sisa saldo yang belum dibayar saat pelaporan. Setelah itu klik tombol 

simpan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik Input Baru 
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4. PENGHASILAN 

Berisi tentang seluruh penghasilan yang diperoleh pegawai beserta istri/suami yang bekerja. 

Didalam mengisi Penghasilan ini ada beberapa sub menu yaitu: 

4.1 Penghasilan dari Jabatan 

 

Klik input baru untuk memasukkan penghasilan dari jabatan, yaitu penghasilan yang diperoleh 

dari jabatan beserta tunjangan dan potongan selama 1 tahun terakhir. Setelah itu klik tombol 

simpan. 

4.2 Penghasilan dari Profesi 

 

Klik input baru untuk memasukkan penghasilan dari profesi/Keahlian lainnya semisal honor 

narasumber,MC dan honor lainnya selama 1 tahun terakhir. Setekah itu klik tombol simpan. 
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4.3 Penghasilan dari Usaha Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik input baru untuk memasukkan penghasilan dari usaha lainnya yaitu penghasilan yang 

diperoleh diluar jabatan selama 1 tahun terakhir, seperti penghasilan dari pendapatan sewa 

kos,rumah dll. Setelah itu klik tombol simpan. 

4.4 Penghasilan dari Hibah 

 

Klik input baru untu memasukkan penghasilan dari hibah/lainnya dari pihak lain seperti warisan 

ataupun pemberian. Setekah itu klik tombol simpan. 

 

 

Akan muncul data secara otomatis jika anda mengisi data Harga Bergerak seperti 

Peternakan, Perikanan, Perkebunan dll. 
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4.5 Penghasilan dari Istri/Suami yang Bekerja 

 

Penghasilan ini otomatis muncul jika kita telah melakukan input di menu data keluarga. 

5. PENGELUARAN 

 

Berisi tentang pengeluaran rutin dan pengeluaran lainnya. 

 Pengeluaran rutin diisi dengan perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya 

seperti, biaya listrik, air, transportasi dan biaya hidup lainnya. 

 Pengeluaran lainnya Diisi dengan perkiraan pengeluaran selain pengeluaran rutin  seperti, 

rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dsb. 

Setelah pengeluaran rutin dan pengeluaran lainnya diisi, kemudian klik tombol simpan. 
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6. SELESAI 

 

Pada kolom keterangan pelaporan diisikan keterangan contoh laporan pertama. 

Jika sudah muncul pop up success maka data anda sudah tersimpan 

 

 

 

 

 

 

Setelah dikirim ke Inspektorat, kemudian pilih                dan 

Untuk melihat 

laporan 
Untuk mencetak 

laporan 

Untuk edit 

laporan 

Untuk mengirim laporan ke 

Inspektorat. Ketika laporan sudah 

dikirim ke Inspektorat, maka sudah 

tidak bisa diedit kembali dan jika 

ada perubahan bisa menghubungi 

Inspektorat dan laporan tersebut 

akan dikembalikan ke Wajib Lapor 

untuk diperbaiki 

Untuk mencetak 

bukti lapor 


