
PENGUMUMAN PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN 

SELEKSI CALON PIMPINAN LPSK PERIODE 2018 – 2023 
  

Masa pendaftaran calon Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia berakhir pada 

tanggal 4 Juni 2018. Namun, karena sejumlah pertimbangan, Panitia Seleksi memperpanjang masa pendaftaran 

calon Pimpinan LPSK Republik Indonesia sampai dengan 4 Juli 2018. 

Untuk itu, LPSK mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses seleksi 
dan pemilihan Calon Pimpinan LPSK Periode 2018-2023 dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. warga negara Indonesia;  

b. sehat jasmani dan rohani;  

c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya paling sedikit 5 (lima) 
tahun;  

d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses 
pemilihan;  

e. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);  

f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun;  

g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; dan  

h. memiliki nomor pokok wajib pajak.  
 

Pendaftar dapat terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui email beserta dokumen elektronik (soft copy)                 
ke pansel2018@lpsk.go.id paling lambat tanggal 4 Juli 2018, dan kemudian mengirimkan seluruh dokumen fisik 
(hard copy) di bawah ini kepada Panitia Seleksi, paling lambat cap pos tanggal 4 Juli 2018, ke alamat Sekretariat 
Panitia Seleksi di Kantor LPSK, Jalan Raya Bogor KM 24 No. 47-49, Jakarta Timur 13750: 

1. Surat Lamaran; 

2. Daftar Riwayat Hidup (formulir dapat diunduh di laman www.lpsk.go.id);  

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu NPWP dan bukti setor SPT Tahun 2017;  

4. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh institusi yang bersangkutan;  

5. Pas foto terbaru berwarna ukuran (4x6) sebanyak 5 (lima) lembar, dengan latar belakang warna merah;  

6. Surat keterangan sehat jasmani dan bebas narkoba dari dokter pada RS Pemerintah dan kesehatan jiwa dari 
dokter ahli jiwa;  

7. Surat keterangan catatan kepolisian yang diperuntukkan untuk pendaftaran LPSK;  

8. Surat rekomendasi dari 2 (dua) tokoh/lembaga di bidang hukum dan HAM, dan rekomendasi dari Pimpinan 
bagi ASN/POLRI;  

9. Enam surat pernyataan (formulir dapat diunduh di laman www.lpsk.go.id) dan ditandatangani calon di atas 
meterai Rp.6.000 yang masing-masing menyatakan bahwa:  

a. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya paling sedikit 5 
(lima) tahun.  

b. pengalaman di bidang Hukum dan HAM paling singkat 10 (sepuluh) tahun.  

c. tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia.  

Apabila terpilih menjadi Pimpinan LPSK:  

d. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau fungsional di lingkungan: Aparatur Sipil Negara/POLRI, 
partai politik, organisasi profesi, atau organisasi kemasyarakatan;  

e. bersedia melaporkan harta kekayaannya; dan  

f. bersedia bekerja penuh waktu.  

10. Makalah yang dibuat sendiri dengan tema “Meningkatkan LPSK Menjadi Lembaga yang Lebih Kredibel”          
(10 halaman, font 12 Arial, 1.5 spasi, ukuran kertas A-4).  

 

Pendaftaran Calon Pimpinan LPSK akan ditutup pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 16.00 WIB. Untuk informasi lebih 
lanjut dapat dilihat di www.lpsk.go.id atau Telepon 021-29681560 ext. 1016/1021 dan HP. 081219191010.  
 

Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.   
Panitia tidak menanggung biaya transportasi maupun akomodasi peserta selama pelaksanaan seleksi. 
 

Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.  
 

Jakarta, 1 Juni 2018 
Ketua Panitia Seleksi   

Ttd 

Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH, MA, PhD.  
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