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Kami telah mereviu Laporan Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk 

Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi 

informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.  

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah 

disajikan secara akurat, andal dan valid.  

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan 

perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan 

Kinerja ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Laporan Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 

merupakan perwujudan dari pertanggungajawaban atas kinerja selama tahun 2019. 

Laporan Kinerja ini merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis 

LPSK tahun 2015-2019. 

Penyusunan Laporan Kinerja LPSK mengacu pada Peraturan pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 

Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Rencana Strategis LPSK Tahun 

2015-2019. 

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas 

yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi, 

pertanggungjawaban kepada masyakat serta merupakan alat kendali dan alat 

pemacu peningkatan kinerja LPSK. Kinerja LPSK diukur atas dasar penilaian 

Indikator Kinerja yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran 

strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja LPSK Tahun 2019. 

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan, meskipun terdapat indikator yang belum menunjukkan capaian 

sesuai target. Hal ini dikarenakan, capaian kinerja sangat ditentukan oleh komitmen 

dari internal LPSK dan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen instansi 

pemerintah, apgakum, instansi non pemerintah dan  masyakarat sebagai bagian dari 

sistem perlindungan saksi dan korban di Indonesia. 
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Diharapkan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini dapat menjadi pijakan untuk 

optimalisasi produktivitas kinerja pada seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di 

lingkungan LPSK pada tahun-tahun selanjutnya sehingga dapat mewujudkan good 

governance dan clean governance pada kinerja LPSK dalam melindungi Saksi 

dan/atau Korban . 
 

Jakarta,     Februari 2020 
Ketua 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  
Republik Indonesia 
 
 
 

Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

 

 

 

Penyusunan Laporan Kinerja LPSK didasarkan pada perencanaan kinerja yang 

disusun pada awal tahun dan berpedoman pada Rencana Strategis LPSK Tahun 

2015-2019. Secara umum, capaian kinerja LPSK Tahun 2019 sebesar 94,84%. Dari 

2 Sasaran Strategis yang diturunkan ke dalam 6 indikator kinerja, secara 

keseluruhan capaian kinerja LPSK Tahun 2019 pada masing-masing indikator 

kinerja memperoleh capaian di atas 90% dari target yang ditetapkan. Namun 

demikian masih terdapat indikator kinerja yang tidak mencapai 90% yaitu Nilai 

Akuntabilitas Kinerja dengan capaian sebesar 86,15%. Sedangkan untuk  indikator 

kinerja berupa Persentase saksi dan korban yang mendapat layanan perlindungan 

dan indikator kinerja berupa Opini BPK memperoleh capaian tertinggi yaitu 100%. 

Untuk mendukung capaian kinerja lembaga tahun 2019 telah direalisasikan 

anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp76.413.446.974,- atau 99,75% dari 

total pagu anggaran sebesar Rp76.604.393.000. Secara kualitas, telah 

diimplementasikannya berbagai kebijakan dan inovasi untuk meningkatkan kualitas 

kerja LPSK baik dari sisi perlindungan saksi dan korban maupun tata kelola 

pemerintah. Penggunaan tekonologi informasi juga terus dikembangkan dalam 

rangka mencapai LPSK yang efektif.  

Ke depan untuk mewujudkan LPSK yang mampu memberikan perlindungan 

terhadap Saksi dan/atau Korban terus dilakukan upaya peningkatan kecepatan dan 

jangkauan layanan, peningkatan kompetensi SDM yang lebih responsif, penggunaan 

teknologi informasi dalam bekerja sehingga efektif dan efisien, penguatan 

kelembagaan dan perluasan jejaring kerjasama dengan instansi pemerintah, civil 

society dan masyarakat. Dengan demikian pelaksanaan perlindungan saksi 

dan/korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia semakin lebih baik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 
 
 
 
 

A. UMUM 
Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib 

dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban yang dilakukan 

LPSK harus disertai rencana tindak (action plan) yang jelas serta 

implementasinya secara konkrit dan konsekuen. Dalam kaitan itu maka 

perlindungan saksi dan korban harus dilaksanakan secara komprehensif dalam 

seluruh aspeknya. Selain itu, pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, 

informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut 

perlindungan saksi dan korban disesuaikan dengan dinamika tuntutan 

masyarakat. Oleh karena itu perlu segera diambil langkah-langkah yang 

bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. 

Program pemerintah Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo di bidang 

hukum yaitu Revitalisasi dan Reformasi Hukum dari Hulu ke Hilir yang terdiri 

dari 2 program dari 9 program dalam Nawa Cita yaitu: 

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara 

2. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 

 

Untuk Program Nawa Cita tersebut salah satunya melalui optimalisasi 

peran LPSK dalam memberikan rasa aman kepada saksi dan korban pada 

setiap tahap proses peradilan pidana. Pemberian rasa aman kepada saksi dan 
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korban dilaksanakan LPSK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam melaksanakan tugasnya, LPSK 

berwenang: 

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan 
pihak lain yang terkait dengan permohonan; 

2. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk 
mendapatkan kebenaran atas permohonan; 

3. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang 
diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

4. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum; 

5. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

6. Mengelola rumah aman; 

7. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman; 

8. Melakukan pengamanan dan pengawalan; 

9. Melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses 
peradilan; 

10. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan 
Kompensasi. 

 

Pemberian rasa aman diberikan kepada saksi dan korban terhadap tindak 

pidana sebagai berikut: 

1. Tindak Pidana Korupsi 

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang 

3. Tindak Pidana Penyiksaan 

4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

5. Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat 

6. Tindak Pidana Terorisme 

7. Tindak Pidana Umum Lainnya 

 

Perlindungan Saksi dan 
Korban berasaskan pada: 
1. Penghargaan atas harkat 

dan martabat manusia; 
2. Rasa aman; 
3. Keadilan; 
4. Tidak diskriminatif; dan 
5. Kepastian hukum. 
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Bentuk pemberian rasa aman berupa pemberian berbagai jenis layanan 

perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban  

1. Layanan Pemenuhan Hak Prosedural Setiap Tahapan Peradilan Pidana 

2. Layanan Perlindungan Fisik 

3. Bantuan Medis 

4. Bantuan Rehabilitasi Psikologis 

5. Bantuan Rehabilitasi Psikososial 

6. Bantuan Fasilitasi Kompensasi 

7. Bantuan Fasilitasi Restitusi 

 
 
B. STRUKTUR ORGANISASI LPSK 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan  Saksi  dan Korban, LPSK adalah 

lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan 

hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Perlindungan yang dilakukan oleh 

LPSK diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan 

peradilan yang berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat 

manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum. 

 

Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan kewenangan tersebut, LPSK 

dipimpin oleh 7 (tujuh) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 6 (enam) 

orang Wakil Ketua. Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan LPSK oleh 

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat R.I. Masa jabatan 

Pimpinan LPSK selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali 

masa jabatan. Sejak LPSK dibentuk tahun 2008, LPSK telah mengalami 3 kali 

pergantian kepemimpinan.  
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1. Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim. Sebelumnya merupakan Pimpinan LPSK 

periode 2013-2018 sebagai Wakil Ketua LPSK dan kemudian terpilih kembali 

sebagai pimpinan LPSK periode 2019-2024 sebagai Ketua LPSK. 

2. Brigjen Pol (Purn.) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P. Sebelumnya berprofesi 

sebagai Anggota Polri kemudian mengikuti seleksi Pimpinan LPSK dan terpilih 

menjadi Pimpinan LPSK periode 2019-2024 sebagai Wakil Ketua LPSK. 

3. Dr. (Iur) Antonius Prijadi Soesilo Wibowo, S.H., M.H. Sebelumnya berprofesi 

sebagai dosen kemudian mengikuti seleksi Pimpinan LPSK dan terpilih menjadi 

Pimpinan LPSK periode 2019-2024 sebagai Wakil Ketua LPSK. 

4. Edwin Partogi Pasaribu, S.H. Sebelumnya merupakan pimpinan LPSK 

periode 2013-2018 sebagai Wakil Ketua LPSK dan kemudian terpilih lagi 

sebagai pimpinan LPSK periode 2019-2024 sebagai Wakil Ketua LPSK. 

5. Dr. Livia Istania D.F. Iskandar, M.Sc.,P.si. Sebelumnya berprofesi sebagai 

psikolog dan aktif di Yayasan Pulih, mengikuti seleksi Pimpinan LPSK dan 

terpilih menjadi Pimpinan LPSK periode 2019-2024 sebagai Wakil Ketua LPSK. 

6. Dr. Maneger Nasution, M.A. Sebelumnya berprofesi sebagai dosen mengikuti 

seleksi Pimpinan LPSK dan terpilih menjadi Pimpinan LPSK periode 2019-2024 

sebagai Wakil Ketua LPSK. 

7. Susilaningtyas, S.H. Sebelumnya merupakan Tenaga Ahli LPSK mengikuti 

seleksi Pimpinan LPSK dan terpilih menjadi Pimpinan LPSK periode 2019-2024 

sebagai Wakil Ketua LPSK. 

 

 

 

 

 

 

Profil Pimpinan LPSK Periode 2019-2024 
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No Pegawai LPSK Jumlah 
  1. Komisioner  7 
  2. Pejabat Struktural 32 
  3. Tenaga Ahli 12 
  4. PNS 7 
  5. CPNS 52 
  6. PPNPN Staf 84 
  7. Pramubakti 31 
  8. Tenaga Pengemudi 25 
  9. Tenaga Pengamanan 27 
10. Pamwal 34 

Total Pegawai LPSK 311 
 

 

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, LPSK dibantu oleh 

Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen). Dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, Sekjen bertanggung jawab kepada 

Pimpinan LPSK. Selain itu, LPSK dalam melaksanakan tugas dan 

wewenangnya dibantu oleh Tenaga Ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian dengan persetujuan Ketua LPSK.  

Tugas Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban menyelenggarakan pemberian dukungan administratif dan 

substantif kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 

Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA merupakan 

Sekretaris Jenderal LPSK yang dilantik pada tanggal 

21 Juli 2017. Sebelumnya, beliau bertugas di 

Mahkamah Konstitusi sebagai Kepala Pusat Penelitian 

dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi dan 

Komunikasi (Kapus P4 TIK).  

 
Gb.1. Struktur Organisasi LPSK  

Berdasarkan Persekjen LPSK Nomor 3 Tahun 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tb.1. Komposisi Pegawai LPSK 
TA. 2019 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. RENCANA STRATEGIS LPSK TAHUN 2015 - 2019 

Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999  tentang  Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa rencana strategis merupakan suatu 

proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 

(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhitungkan 

potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana 

strategis instansi pemerintah disusun terintegrasi dengan mempertimbangkan 

keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki agar 

dapat menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional 

maupun internasional, serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen 

nasional. Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta 

mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat, suatu instansi 

pemerintah harus selalu melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan 

tersebut perlu disusun dalam pola yang sistematik dalam wujud perencanaan 

strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat 

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian 

hasil (result oriented). 

Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015 

- 2019 sebagaimana telah direvisi dengan Surat Keputusan Ketua LPSK  

Nomor : KEP–054/1.2.03/LPSK/I/2016 tentang Rencana Strategis Lembaga 
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Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015–2019. Pada dasarnya Rencana 

Strategis LPSK disusun dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi, 

undang-undang dan peraturan perundangan-undangan terkait lainnya. Dalam 

penyusunan Rencana Strategis ini telah mengacu pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2015-2019, Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Nasional, dan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga 2015 - 2019.  
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Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi LPSK dan untuk mewujudkan tujuan 

dan sasaran strategis LPSK, kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan kualitas perlindungan Saksi dan Korban 

2. Mendorong keterpaduan penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang 

akuntabel, transparan dan responsif 

 

Kebijakan tersebut di atas akan ditempuh melalui strategi: 

1. Menata kelembagaan LPSK yang diarahkan untuk membangun LPSK yang 

profesional 

2. Membangun landasan hukum yang memberikan kepastian dalam 

perlindungan dengan memperhatikan keselarasan dengan sistem hukum 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

3. Menentukan standar kebijakan dan standar prosedur operasional yang 

mampu menjawab kebutuhan pada tataran praktik /operasional pemberian 

perlindungan saksi dan korban 

4. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi dalam perlindungan saksi 

dan korban 

5. Mengembangkan berbagai bentuk kerjasama dengan berbagai pihak baik 

dari dalam maupun luar negeri 

6. Membuka partisipasi publik secara luas dalam rangka mendukung 

pelaksanaan tugas LPSK 

7. Mempersiapkan terwujudnya perluasan jaringan kantor LPSK untuk 

pelayanan perlindungan secara efektif 

8. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam 

pelaksanaan perlindungan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

        LAPORAN KINERJA LPSK TAHUN 2019 9 

 

B. PERJANJIAN KINERJA LPSK TAHUN 2019 

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja 

Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang 

mendukung tercapaianya sasaran. Selanjutnya Renja dijadikan acuan dalam 

penyusunan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja LPSK Tahun 2019 

merupakan target tahun kelima atau terakhir dari Rencana Strategis. Perjanjian 

Kinerja LPSK Tahun 2019 memuat Indikator Kinerja Utama LPSK. Dalam 

perjalanannya terdapat revisi Renstra dan IKU sehingga terdapat perbedaan 

indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada 

rumusan indikator kinerja tahun 2019 yang lebih berorientasi pada outcome. 

Perjanjian Kinerja LPSK Tahun 2019 menjadi dasar penyusunan perjanjian 

kinerja dari level pejabat eselon I s.d. eselon IV sesuai dengan cascading.  

LPSK yang merupakan Lembaga Non Struktural yang masih berstatus 

Satuan Kerja dari Kementerian Sekretariat Negara berada dalam Program 

Anggaran yaitu Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara. Untuk mewujudkan 

kinerjanya, pada tahun 2019  LPSK mendapat dukungan anggaran dari APBN 

sebesar Rp76.604.393.000,-.  

Gb.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

 
 
 
 
 

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 

Pengukuran capaian kinerja LPSK dilakukan dengan cara 

membandingkan antara target pada setiap indikator kinerja sasaran dalam 

Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Untuk mendukung capaian kinerja 

tersebut, LPSK telah menginisiasi penyusunan berbagai kebijakan yang terkait 

dengan peningkatan kualitas pemberian perlindungan dan bantuan kepada 

Saksi dan/atau Korban, peningkatan kualitas penyelenggaraan reformasi 

birokrasi, akuntabilitas kinerja dan pangadopsian teknologi guna menunjang 

pelaksanaan tugas dan kewenangan. 

 
Tb.2. Capaian Kinerja LPSK Tahun 2019 

 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA  SAT TARGET REALISASI CAPAIAN 

Meningkatnya 
kepercayaan 
masyarakat 
terhadap layanan 
perlindungan dan 
pemenuhan hak 
saksi dan korban 
oleh LPSK 

1) Persentase permohonan saksi dan 
korban yang diputus berdasarkan 
hasil penelaahan 

% 100 94,98 94,98 

2) Persentase saksi dan korban yang 
diberikan layanan perlindungan 

% 100 100 100 

3) Indeks Kepuasan Masyarakat  Nilai 83 78,55 94,64 

Capaian Kinerja Sasaran Staretgis 1 %   96,54 
Terwujudnya 
Lembaga 
Perlindungan 
Saksi dan Korban 
yang efektif dan 
efisien 

1) Indeks Reformasi Birokrasi  Nilai 65 60,04 92,37 

2) Opini BPK Predikat WTP WTP 100 

3) Nilai Akuntabilitas Kinerja Nilai 59 50,83 86,15 
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 %   92,84 

Capaian Kinerja Lembaga %   94,69 
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Sesuai dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban, tujuan dibentuk 

LPSK yaitu memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam 

memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Rasa aman 

yang dihadirkan tidak hanya ketika Saksi dan/atau Korban mengikuti proses 

peradilan namun juga memastikan bahwa hak-haknya selama mengikuti 

proses peradilan terjamin. Kinerja LPSK berdampak positif dalam upaya 

penyelesaian kasus tindak pidana dan mewujudkan keadilan bagi saksi dan 

korban yang dirugikan terhadap kasus yang menimpanya.  

Gb.3. Business Process Layanan Perlindungan Saksi dan Korban 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pengukuran sasaran strategis kesatu berpedoman pada proses 

pelayanan karena setiap tahapan memiliki nilai. Untuk meningkatkan mutu 

perlindungan maka LPSK terus meningkatkan kualitas di setiap tahapan alur 

kerja. Setiap tahap alur kerja tersebut dilakukan penilaian melalui 3 indikator 

kinerja seperti penjabaran di bawah ini. 
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1.1. Indikator Kinerja: Persentase Permohonan Saksi dan Korban yang 
Diputus Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelaahan  

Layanan Penelaahan Permohonan merupakan layanan pertama kali 

yang diterima oleh Saksi dan/atau Korban saat mengajukan perlindungan 

ke LPSK. Pada layanan ini, LPSK akan melakukan penelaahan untuk 

melihat terpenuhinya syarat materiil dan formil.  Jika dipandang perlu, 

LPSK berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait 

lainnya dan dilakukan investigasi. Dalam hal saksi dan/atau korban 

membutuhkan pemulihan medis dan/atau psikologis, maka LPSK akan 

melakukan kegiatan asesmen medis/psikologis dengan mendayagunakan 

tenaga ahli (dokter dan/atau psikolog). 

Setelah dilakukan penalahan dan dilakukan investigasi atau 

asesmen, selanjutnya dilakukan penyusunan Dokumen Risalah.  

Dokumen Risalah menjadi dasar untuk memutuskan diterima atau 

tidaknya Permohonan pada mekanisme Rapat Paripurna Pimpinan (RPP) 

sehingga kualitas Dokumen Risalah sangat mempengaruhi keputusan 

permohonan dan jenis layanan yang akan diterima oleh pemohon. 

Pada tahun 2019, LPSK 

menerima 1.983 permohonan. 

Setelah dilakukan penelaahan 

dan investigasi/ asesmen  

terdapat 1.972 permohonan 

yang berlanjut pada proses 

penyusunan risalah untuk 

diajukan ke RPP. Selisih 

sebanyak 11 permohonan dikarenakan permohonan tersebut belum 

selesai ditelaah dan akan diproses pada tahun berikutnya. 
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Dari 1.972 dokumen risalah yang diajukan ke RPP terdapat 1.873 

dokumen risalah yang memiliki kesesuaian antara rekomendasi putusan 

pada dokumen risalah dengan hasil putusan RPP dan terdapat 99 

dokumen risalah yang tidak sesuai (dapat diihat pada tabel 3). Atas hal 

tersebut capaian kinerja pada Indikator Kinerja Kesatu Sasaran Strategis 

Kesatu adalah 94,98% dari target 100%. 

Tb.3. Kesesuaian antara rekomendasi putusan pada dokumen risalah 

dengan hasil putusan RPP Tahun 2019 

Bulan Jumlah 
Risalah 

Putusan RPP 
Putusan Sesuai 

Rekomendasi Risalah 
% Putusan Tidak Sesuai 

Rekomendasi Risalah 
% 

Januari 49 40 81,63 9 18,37 
Februari 81 76 93,83 5 6,17 

Maret 70 66 94,29 4 5,71 
April 151 145 96,03 6 3,97 
Mei 259 255 98,46 4 1,54 
Juni 98 91 92,86 7 7,14 
Juli 314 312 99,36 2 0,64 

Agustus 219 212 96,80 7 3,20 
September 104 95 91,35 9 8,65 

Oktober 209 184 88,04 25 11,96 
November 224 209 93,30 15 6,70 
Desember 194 188 96,91 6 3,09 
TA. 2019 1.972 1.873 94,98 99 5,02 

 

Terdapat sebanyak 99 rekomendasi putusan pada dokumen risalah 

(5,02%) yang tidak sesuai dengan hasil putusan RPP di mana terdapat 

rekomendasi risalah diterima tetapi hasil putusan RPP ditolak dan/atau 

rekomendasi atau sebaliknya rekomendasi risalah ditolak tetapi hasil 

putusan RPP diterima. Perbedaan antara rekomendasi risalah dengan 

hasil putusan RPP umumnya disebabkan oleh permohonan yang diajukan 

tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terkait tingkat ancaman. 

Ada perbedaan persepsi dalam melakukan penilaian terhadap tingkat 

ancaman antara analisa penelaah dalam risalah dengan pendapat 
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Gb.4. Katagori Telepon Masuk 

pimpinan dalam proses pengambilan putusan di RPP. Peraturan terkait 

penilaian terhadap tingkat ancaman sudah ada namun dalam praktiknya 

belum optimal. Hal ini menjadi catatan untuk dapat meningkatkan 

kapasitas SDM sehingga dalam memperdalam pemahaman yang 

selanjutnya dapat menghasilkan putusan yang lebih baik. 

Untuk meningkatkan kualitas penelaahan yang kemudian 

menghasilkan dokumen risalah yang akurat, cepat dan tepat LPSK terus 

dilakukan perbaikan dan juga inovasi diantaranya sebagai berikut: 

a.     Layanan Hotline 148 (Saluran Siaga 148) 

Layanan Hotline 148 telah 

dilakukan peluncurannya pada 

tanggal 12 Agustus 2018. Layanan 

Hotline 148 bertujuan untuk lebih 

memudahkan dan mendekatkan 

masyakarat dalam hal layanan 

perlindungan dan bantuan. Selain itu 

layanan Hotline 148 ini juga 

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

mengajukan permohonan dan/atau berkonsultasi dengan petugas LPSK. 

Pada tahun 2019 telah dilakukan penambahan personil pengelola Hotline 

148 sehingga lebih responsif dalam menerima pengajuan permohonan. 

Telepon masuk melalui hotline 148 tahun 2019 sebesar 4,425 telepon 

dengan katagori seperti pada gambar 4. 

b.     Upgrade Fitur pada Sistem Informasi Penerimaan dan 
Penelaahan  Permohonan Online (SIPALI) 

Guna mengimbangi kemajuan teknologi dibangunlah sistem layanan 

permohonan online yang bisa diakses melalui desktop dan mobile phone 

sebagai upaya LPSK dalam melayani secara maksimal dan lebih dekat 

dengan masyarakat. SIPALI yang dibangun sejak 2018 ini bertujuan 

selain untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan 

perlindungan, juga cepat tersampaikannya pengajuan permohonan 
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perlindungan ke LPSK dan mempercepat waktu pelaksanaan pemberian 

layanan perlindungan bagi permohonan perlindungan.  

Pada tahun 2019, telah dilakukan pembaharuan fitur SIPALI  yaitu:  

1) Pembaharuan tampilan dan penambahan fitur unggah dan unduh. 

Pembaharuan aplikasi ini memberikan informasi secara lebih detail 

dan akurat mengenai data diri pemohon, keakuratan lokasi 

pemohon, peristiwa tindak pidana dan jenis layanan permohonan. 

2) Setiap pemohon mengajukan permohonan perlindungan maka 

pemohon akan mendapatkan surel yang berisi kode unik atau kode 

matriks (QRcode) yang dapat digunakan untuk memantau 

perkembangan permohonan perlindungan. 

c.     Pembangunan e-RPP 

e-RPP merupakan sistem informasi penyelenggaraan rapat 

paripurna pimpinan yang menggunakan teknologi untuk penyelenggaraan 
RPP dengan menghubungkan penelaahan permohonan dan pengambilan 
keputusan oleh para pimpinan hingga administrasi keputusan yang 
dihasilkan. Hal ini bertujuan untuk percepatan dan efisiensi 
penyelenggaraan RPP untuk menghasilkan keputusan RPP yang lengkap, 
cepat, tepat dan akurat. Sistem ini akan disosialisasikan dan diterapkan 

pada tahun 2020. 

d.     Program Proaktif 

Terkait dengan permohonan perlindungan, Undang-Undang LPSK 

mensyaratkan adanya peran aktif dari Saksi dan/atau Korban selaku 

Pemohon perlindungan, namun dalam praktiknya LPSK juga dapat 

bertindak Proaktif (jemput bola) terhadap kasus-kasus tertentu. Tindakan 

Proaktif tersebut dilakukan dengan cara LPSK menemui Saksi dan/atau 

Korban agar yang bersangkutan mengajukan permohonan perlindungan 

kepada LPSK. Hal itu sebagai upaya agar masyarakat dapat merasakan 

kehadiran dan kepedulian negara terhadap masalah yang dihadapinya. 
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Untuk mendukung pelaksanaan program Proaktif maka dibentuk Tim 

Penanganan Cepat. 

Disamping itu tindakan Proaktif juga dilaksanakan untuk kasus-

kasus yang menjadi perhatian masyarakat dan memiliki tingkat ancaman 

yang cukup tinggi, tindakan Proaktif juga dilakukan mengingat sering kali 

saksi atau korban takut dan terancam sehingga tidak berani memberikan 

kesaksian. Selain itu, tidak semua masyarakat yang menjadi korban atau 

saksi tindak pidana mengetahui keberadaan LPSK dan kewenangannya. 

Terjadi peningkatan layanan proaktif pada tahun 2019 dibanding tahun 

2018. Selama tahun 2019 LPSK telah melaksanakan 34 kegiatan layanan 

proaktif untuk 248 pemohon sedangkan tahun 2018 sebanyak 24 kegiatan 

layanan proaktif untuk 187 Pemohon. 

e.     Program Penelaahan  

Penelaahan dilakukan untuk mengonfirmasi kebenaran atas 

informasi yang disampaikan pemohon dan juga untuk melengkapi 

infomasi yang dibutuhkan. Penelaahan dilakukan secara administratif dan 

substansi. Penelaahan substansi dilaksanakan melalui penelaahan 

dokumen dan jika diperlukan dilakukan investigasi dan asessment yang 

melibatkan aparat penegak hukum, tenaga medis atau pihak terkait. 

Terjadi peningkatan layanan investigasi dan asesmen pada tahun 2019 

dibanding tahun 2018. Selama tahun 2019 LPSK telah melaksanakan 307 

kegiatan layanan investigasi dan asesmen sedangkan tahun 2018 

sebanyak 179 kegiatan layanan investigasi dan asesmen. 

f.     Program Perlindungan Darurat 

LPSK harus mempermudah akses perlindungan dan 

mengedepankan perlindungan darurat tanpa dibatasi oleh prosedur 

administrasi yang berbelit-belit sehingga menghambat hak saksi maupun 

korban. Perlindungan tanpa prosedur yang membebani secara 

adminsitrasi dan dibutuhkan waktu yang cepat adalah melalui 

perlindungan darurat. LPSK telah menyediakan mekansime tersebut 

untuk kasus-kasus khusus. Adapun Perlindungan darurat sendiri 
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merupaka upaya pemenuhan hak perlindungan dan batuan untuk 

memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam keadaan 

tertentu dan diberikan sesaat setelah permohonan diajukan (oleh saksi/ 

korban atau melalui upaya proaktif LPSK). Terjadi peningkatan layanan 

perlindungan darurat pada tahun 2019 dibanding tahun 2018. Selama 

tahun 2019 LPSK telah melaksanakan 18 kegiatan layanan perlindungan 

darurat sedangkan tahun 2018 sebanyak 10 kegiatan layanan 

perlindungan darurat. 

 

 

 

1.2. Indikator Kinerja Kedua:  Persentase Saksi dan Korban yang 
Diberikan Layanan Perlindungan 

Permohonan yang diputus diterima akan diberikan layanan 

perlindungan dan atau bantuan berdasarkan hasil Keputusan Rapat 

Paripurna Pimpinan. Terhadap Terlindung tersebut, LPSK memberikan 

berbagai layanan baik berupa layanan perlindungan maupun pemenuhan 

bantuan. Pemberian layanan disesuaikan dengan kebutuhan Terlindung 

sehingga satu orang Terlindung bisa menerima lebih dari satu jenis 

layanan perlindungan maupun pemenuhan bantuan. Pemberian layanan 

memiliki tenggang waktu selama 6 bulan dan bisa dilakukan 

perpanjangan sesuai kebutuhan dengan mekanisme pengajuan 

perpanjangan kembali ke LPSK. Dalam memberikan layanan, LPSK 

bekerjasama dengan berbagai pihak baik dengan instansi pemerintah dan 

instansi non pemerintah yang bergerak di bidang hukum, bidang 

kesehatan fisik dan mental, maupun bidang sosial kemanusiaan. 

Indikator kedua pada sasaran strategis kesatu yaitu Persentase 

Saksi dan Korban yang Diberikan Layanan Perlindungan. Indikator ini 

sebagai tolak ukur kinerja LPSK dalam memberikan layanan kepada saksi 

dan/atau korban Tindak Pidana. Tujuan dari pengukuran ini yaitu untuk 

memastikan bahwa saksi dan/atau korban yang mengajukan layanan ke 

LPSK dan pada prosesnya diputus diterima untuk mendapat layanan 
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akan pasti memperoleh layanan dari LPSK. Cara menghitung indikator ini 

yaitu membandingkan jumlah saksi dan korban yang diputus diterima 

dibandingkan dengan jumlah seluruh saksi dan korban yang mendapat 

layanan perlindungan.  

Tahun 2019 terdapat 3.365 Terlindung LPSK yang merupakan Saksi 

dan/atau Korban Tindak Pidana yang tersebar di berbagai wilayah di 

Indonesia. Terlindung tahun 2019 merupakan Terlindung baru yang 

diputus di tahun 2019 dan juga Terlindung tahun sebelumnya yang 

mendapat perpanjangan layanan. Terhadap 3.365 Terlindung tersebut, 

semuanya mendapat satu atau lebih layanan sehingga capaian kinerjanya 

100% dari target 100%. Adapun total layanan perlindungan dan 

pemenuhan bantuan yang diberikan yaitu sebanyak 5.074 layanan. 
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Dilihat dari sebaran Terlindung, Provinsi Jawa Tengah menjadi 

wilayah terlindung LPSK terbanyak dengan angka 1160 terlindung, yang 

disusul oleh Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 427 terlindung, 

selanjutnya adalah Provinsi Jawa Barat sebanyak 327, Sumatera Utara 

sebanyak 315 dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 180 

terlindung. Sedangkan Provinsi Maluku Utara menjadi Provinsi dengan 

terlindung LPSK paling minim dengan jumlah 1 orang terlindung.  

Secara kualitas layanan perlindungan dan pemenuhan bantuan 

terhadap Terlindung LPSK terus dilakukan perbaikan dan juga inovasi. 

Penjabaran atas pelaksanaan layanan LPSK adalah sebagai berikut: 

a.     Layanan Medis menempati urutan pertama yang merupakan 

layanan terbanyak yang diberikan Terlindung pada tahun 2019 dan 

rata-rata pada tahun sebelumnya. Mekanisme pelaksanaan layanan 

bantuan medis dan psikologis yaitu LPSK memberikan layanan 

bekerjasama dengan tenaga medis dan psikolog. Atas hal tersebut 

LPSK membangun suatu mekanisme yang memperpendek alur 

proses, waktu dan biaya yaitu melalui Sistem Informasi Pembayaran 

Online Bantuan Medis dan Psikologis (SIPOLANMEDIK). Melalui 

SIPOLANMEDIK, memudahkan LPSK melakukan pembayaran 

tagihan pengobatan medis dan psikologis di rumah sakit dan 

psikologis serta memudahkan dalam pembayaran uang transport 

bagi Terlindung. Dalam hal pembayaran tersebut, LPSK 

bekerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) karena bank 

tersebut memiliki tingkat keterjangkauan tinggi sampai dengan 

kecamatan di berbagai pelosok Indonesia.  

b.    Terdapat 507 Terlindung yang merupakan saksi dan/atau korban 

tindak pidana kekerasan seksual. Pada tahun 2019, beberapa kasus 

tindak pidana kekerasan seksual terjadi di Perguruan Tinggi. Selain 

LPSK berperan aktif dalam memberikan Layanan Perlindungan dan 

Pemenuhan Bantuan, LPSK melakukan berbagai upaya dengan 

menjalin kerjasama dengan Perguruan tinggi agar terdapat suatu 
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aturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual 

di lingkungan kampus.  

c.     Di UU No 31 Tahun 2014, salah satu program perlindungan yang 

penting di dapatkan korban kejahatan adalah layanan rehabilitasi 

psikososial. Program perlindungan dalam bentuk bantuan 

psikososial tidak dapat secara langsung dipenuhi oleh LPSK 

seorang diri, melainkan dengan membangun kemitraan dengan 

instansi pemerintah, BUMN maupun lembaga filantropi.  

Di tahun 2019, LPSK memiliki capaian yang cukup baik terkait 

fasilitasi layanan psikososial kepada terlindung, LPSK telah 

menggandeng Kementerian Sosial dan Perum Pegadaian serta 

membangun kemitraan dengan filantropi seperti Dompet Dhuafa dan 

Lazismu. LPSK telah memfasilitasi layanan psikososial dalam 

bentuk pemberian bantuan modal usaha berbentuk uang tunai dan 

perlengkapan dagang serta biaya pengobatan rumah sakit kepada 

sejumlah terlindung LPSK. 

d.     Sepanjang tahun 2019 LPSK telah menyerahkan kompensasi 

kepada 21 korban terorisme dengan total nilai Rp1.755.462.708,-. 

Rinciannya adalah 16 korban terorisme Gereja Santa Maria dan 

Mapoltabes Surabaya sebesar Rp1.180.123.183,-; sebanyak tiga 

korban terorisme Tol Cipali-Cirebon sebesar Rp413.986.248,-; satu 

orang korban terorisme di Mapolda Riau sebesar Rp125.000.000,- 

dan satu orang korban terorisme Lamongan dengan nilai 

kompensasi Rp36.353.277,-. 

e.     Terkait pemberian restitusi, sepanjang tahun 2019, LPSK telah 

memfasilitasi restitusi bagi 105 orang korban tindak pidana dari total 

46 perkara. Sebanyak 44 orang dari 21 perkara merupakan korban 

tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan sebanyak 61 orang 

dari 25 perkara merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual. 

Jumlah restitusi yang difasilitasi dari seluruh kasus tersebut 

mencapai Rp6.312.733.233,-. Jumlah restitusi yang dikabulkan 

mencapai Rp1.692.944.025,-; restitusi yang tidak dikabulkan 
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sejumlah Rp524.932.000,- dan jumlah restitusi yang masih 

menunggu proses pengadilan mencapai Rp. 2.977.153.280,-. 

f.     Pada tahun 2019 terdapat kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual 

yang terjadi di Aceh. Atas hal tersebut LPSK memberikan layanan 

Pemenuhan Hak Prosedural dengan melakukan pendampingan 

kepada 4 orang korban di persidangan Aceh yang menggunakan 

proses hukum di Mahkamah Syar’iyah. Selain itu, LPSK juga 

memberikan bantuan failitasi restitusi yang disesuaikan dengan 

proses hukum di Mahkamah Syar’iyah. LPSK telah melakukan 

penghitungan restitusi terhadap para korban dengan nilai restitusi 

sebanyak Rp.1.723.655.904,- atau setara dengan 2.323 gram hal ini 

mengacu pada Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 namun pada 

perkembangannya pengajuan tersebut dirubah berdasarkan hasil 

koordinasi dengan jaksa penuntut umum karena adanya batas 

maksimal dalam pengajuan restitusi di Mahkamah Syar’iyah sesuai 

dengan hukum acara jinayat dimana dalam pasal 51 dalam aturan 

tersebut pengajuan restitusi maksimal diajukan setara dengan 750 

gram emas murni. Proses persidangan hingga tahun 2019 masih 

berjalan dan LPSK masih terus melakukan pendampingan hingga 

tahun berikutnya. 

 

 

1.3. Indikator Kinerja Ketiga Persentase Kepuasan Saksi dan Korban 
Penerima Layanan Program Perlindungan LPSK 

Untuk dapat melakukan penilaian terhadap mutu kualitas pelayanan 

LPSK maka dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pelaksanaan 

SKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik Permenpan dan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang 

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat. Survei ini dilakukan dengan 

penyebaran kuesioner yang berisi berbagai daftar pertanyaan yang 

sifatnya tertutup. Berbagai jawaban dari pertanyaan para terlindung 
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kemudian diolah dan dilakukan analisa sesuai dengan Pedoman SKM 

Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik (Permenpan dan RB Nomor 

16 Tahun 2014). Kuesioner SKM ini juga telah dievaluasi dan 

mendapatkan nomor identitas rujukan BPS dengan nomor S-19.0000.003. 

Survey kepuasan masyarakat tahun 2019 telah dilaksanakan selama 

6 bulan oleh Unit Pengawasan LPSK. Survei dilaksanakan terhadap 315 

responden yang dilayani dalam hal pemenuhan hak saksi dan korban. 

Dari hasil survei yang dilaksanakan diperoleh hasil rata-rata nilai indeks 

sebesar 3.18 dengan nilai SKM pelayanan pemenuhan hak saksi dan 

korban sebesar 78.55 turun sebesar -2.16 dibandingkan nilai SKM 2018 

sebesar 80.71.  

Grafik 3. Perbandingan Nilai Unsur Layanan Hasil SKM LPSK Tahun 

2018 dan 2019 

            

Perbandingan SKM LPSK antara tahun 2019 dengan tahun 2018 

terlihat bahwa peningkatan paling tinggi terlihat pada kategori prosedur 

yang naik dari 2.89 ke 3.07 dan unsur manfaat layanan yang naik dari 
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3.27 ke 3.42. Jika prosedur layanan mengalami kenaikan, lain hal dengan 

prosedur perpanjangan justru mengalami penurunan yang cukup 

signifikan dari 3.03 ke 2.5. Fakta dilapangan penurunan unsur ini sangat 

dipengaruhi oleh waktu perpanjangan. Hal ini disebabkan banyak 

terlindung yang mangajukan perpanjangan namun tidak ada kepastian 

waktu yang terkait kapan pengajuan perpanjangan diselesaikan. Selain 

itu, terdapat penurunan di unsur waktu pelayanan permohonan dari 2,67 

menjadi 2.31. Penurunan kepuasan pada unsur kecepatan layanan 

permohonan dirasa oleh terlindung karena lamanya proses persetujuan 

atau keputusan diterimanya permohonan jika dihitung dari awal 

mengajukan permohonan sampai dengan diputuskan permohonan 

tersebut. 

Atas hasil capaian tersebut maka kiranya perlu kerja keras dan 

komitmen dari seluruh jajaran LPSK untuk meningkatkan layanan 

terutama untuk unsur yang masuk kategori “tidak baik” menjadi “baik”. 

Perlu disusun sistem data yang terkoneksi diantara tiap Biro dan Bagian 

di LPSK baik BPP, PHSK, maupun Administrasi agar proses 

perpanjangan layanan dapat dipercepat mulai dari penyiapan data untuk 

layanan yang akan kadaluarsa, keputusan perpanjangan layanan hingga 

pembuatan dan penyampaian surat perjanjian perpanjangan layanan 

kepada penerima layanan LPSK. Untuk unsur kecepatan layanan 

Permohonan perlu ditingkatkan kembali dengan meningkatkan kuantitas 

dan kualitas kompetensi SDM di Biro PP serta perlunya menjalankan 

SOP pelayanan yang telah ditetapkan.  
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Sasaran strategis 2 dimaksud untuk mewujudkan tata kelola LPSK yang 

efektif dan efisien sesuai kaidah Good Governance dan Clean Goverment. 

Untuk mewujudkannya, LPSK menyelenggarakan pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi, pengelolaan keuangan yang akuntabel dan penerapan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian sasaran strategi 2 

terwujudnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Koban yang efektif dan efisien 

adalah sebesar 92,84%. Data perihal sasaran strategis 2 seperti dinyatakan 

dalam tabel berikut:  

Tb.4. Capaian Sasaran Strategis Ketiga Terwujudnya Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Koban yang efektif dan efisien 

 
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1 Indeks Reformasi Birokrasi 65 60,04 92,37 

2 Opini BPK WTP WTP 100% 

3 Predikat SAKIP 59 50,83 86,15 

Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya Tata Kelola 
LPSK Sesuai Dengan Kaidah Good Governance 92,84% 

 
Keterangan: 
* Nilai yang diperoleh pada tahun 2018 sedangkan nilai tahun 2019 belum keluar 

 
 

2.1.  INDIKATOR KINERJA 1 SASARAN STRATEGIS 2 : Indeks Reformasi 
Birokrasi 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di setiap instansi pemerintah 

berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang 

Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan 

Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.  

Pelaksanaan RB di LPSK terus dilakukan pembenahan secara 

berkelanjutan. Untuk meningkatkan pelaksanaan RB, pada tahun 2019 

LPSK telah menggunakan Sistem Aplikasi Reformasi Birokrasi LPSK 
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(SIROBI). Pelaksanaan RB melibatkan seluruh insan LPSK. Setidaknya 

masing-masing unit kerja memiliki PIC sebagai penggerak yang 

dituangkan dalam SK Ketua LPSK Tentang Tim Kelompok Kerja 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lembaga LPSK 2019. Pada tahun 

2019 LPSK telah melakukan berbagai program kerja, antara lain sebagai 

berikut: 

a.     Kantor Perwakilan LPSK. LPSK telah membentuk 2 kantor 

perwakilan LPSK di daerah yaitu di Kota Yogyakarta dan Kota 

Medan. Hal ini sesuai dengan ijin prinsip yang diberikan oleh 

Kementerian PAN RB kepada LPSK untuk 2 kantor perwakilan. 

Kantor perwakilan LPSK di daerah tersebut memanfaatkan gedung 

milik Kementerian Keuangan dengan status pinjam pakai. Struktur 

organisasi LPSK perwakilan di daerah telah dibentuk dengan 

diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 5 Tahun 2019 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban. Pada tanggal 31 Desember 2019 

telah dilantik pejabat struktural untuk mengisi jabatan pada Kantor 

Perwakilan LPSK di Kota Yogyakarta dan Kota Medan. 

b.     Bagian Anggaran Mandiri. Untuk 

menjadi Bagian Anggaran Mandiri, 

LPSK telah berhasil merevisi 

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 

2016 tentang Sekretariat Jenderal 

LPSK menjadi Peraturan Presiden 

Nomor  87 tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 60 Tahun 2016 tentang 

Sekretariat Jenderal LPSK. 

c.     Pengadaan CPNS. Hasil dari pengadaan CPNS tahun 2018 yaitu 

pada tahun 2019 LPSK telah melantik 52 orang CPNS. 

d.     Peningkatan Kapasitas Kepegawaian. Untuk meningkatkan 

pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK, secara berkala dilakukan 

berbagai macam diklat, bimbingan teknis dan kegiatan yang 
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bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, 

antara lain Bimbingan Teknis Evaluator dan Mentor Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019; Diklat Prajabatan bagi 

Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019; Diklat Kepemimpinan 

Tingkat II, III dan IV; Bimbingan Teknis Satuan Tugas Pengamanan; 

Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Inaktif  dan Bimbingan Teknis Pola 

Karier Manajemen Karier dalam Pengisian Jabatan ASN. 

e.     Penunjukan role of model. Perubahan pola pikir dan budaya 

kinerja dilaksanakan melalui pemilihan Role of Model. Pada tahun 

2019, telah ditunjuk Role of Model melalui SK Ketua LPSK tentang 

Penunjukan Role Model Reformasi Birokrasi di Lingkungan LPSK 

Tahun 2019. Selain itu juga dilaksanakan berbagai kegiatan yang 

mendorong peningkatan budaya kerja yang positif seperti 

penyelenggaraan kegiatan yang bersifat rutin dan berkala seperti 

upacara bendera, senam pagi setiap hari jumat, diskusi umum bagi 

internal LPSK dengan berbagai tema, coffee morning yang 

memberikan ruang bagi semua pegawai dan pimpinan LPSK untuk 

berinteraksi dan menyampaikan pendapat. 
f.     LPSK Mendengar. Untuk  menjaring aspirasi masyarakat sehingga 

memberikan fitback untuk meningkatkan kualitas perlindungan Saksi 

dan Korban maka dilakukan pertemuan antara LPSK dengan 

masyakarat di berbagai kota seperti di Jakarta, Surabaya dan NTT. 
g.     Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP).  Nilai KIP LPSK Tahun 

2019 yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat yaitu termasuk 

dalam kualifikasi “cukup informatif”. 

h.     Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 
Penilain maturitas SPIP di lingkungan baru pertama kali dilakukan 

tahun 2019. Nilai Maturitas SPIP tahun 2019 yang dikeluarkan oleh 

BPKP yaitu 3,0307. 

i.     Tingkat Kepopularitas LPSK di masyarakat. Hasil atas 

penyelenggaraan survei tingkat kepopularitas LPSK di masyarakat 

yaitu total 1.209 responden yang mengisi survey ini, sebanyak 52% 

atau 628 responden menyatakan mengetahui/mengenal LPSK, 
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sedangkan 48% atau 581 responden menyatakan tidak 

mengetahui/mengenal LPSK. 

j.     Penelitian Evaluasi Kerjasama kepada Mitra Kerja LPSK. 
Kesimpulan atas Penelitian Evaluasi Kerjasama kepada Mitra Kerja 

LPSK yaitu dari 110 Mitra Kerja LPSK yang mengisi kuesioner 

evaluasi kerjasama di dapat sebanyak 95,8% menyatakan bahwa 

kerjasama dengan LPSK memiliki dampak manfaat bagi Mitra Kerja. 

k.     Audit Kearsipan. Pada tahun 2019, ANRI sebagai lembaga 

kearsipan nasional yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan 

audit kearsipan di lingkungan instansi pemerintah telah melakukan 

audit di LPSK. Adapun nilai atas audit kearsipan di LPSK tahun 

2019 yaitu 31,02 (C). 

l.     Penyelenggaraan e-goverment di LPSK. Pada tahun 2019 telah 

dilakukan berbagai peningkatan performance dari aplikasi yang telah 

dibangun seperti Sistem Informasi Penerimaan dan Penelaahan  

Permohonan Online (SIPALI); Layanan Hotline 148. Selain itu juga 

telah dibangun aplikasi yang membantu dalam meningkatkan 

kualitas dan kuatitas kinerja LPSK yaitu Sistem Informasi 

Penyelenggaraan Rapat Paripurna Pimpinan (SIRAPPU); Sistem 

Informasi Pembayaran Online Bantuan Medis dan Psikologis 

(SIPOLANMEDIK); Sistem Aplikasi Kinerja LPSK (SIAKAL) dan 

Sistem Aplikasi Reformasi Birokrasi LPSK (SIROBI). 
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Pada tahun 2019, telah dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan 

RB dan SAKIP oleh Kementerian PAN RB pada tanggal 5 September 

2019. Evaluasi dilakukan melalui penyampaian data administratif, 

pelaksanaan meeting antara tim KemenPAN RB dan LPSK dengan 

agenda pemaparan pelaksanaan RB di LPSK, wawancara dan pengisian 

kuesioner survei integritas organisasi dan jabatan secara online. Pada 

evaluasi pelaksanaan RB tersebut, LPSK telah menyampaikan hasil 

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh tim internal yang 

ditunjuk berdasarkan SK Ketua LPSK Tentang Pembentukan Tim Asesor 

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan LPSK 

Tahun 2019.  

Sebanyak 172 pegawai berpartisipasi dalam kegiatan Evaluasi 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP melalui pengisian kuesioner 

survei integritas organisasi dan 

jabatan secara online. Masing-

masing peserta evaluasi mengisi 

kuesioner tersebut menggunakan 

ponsel masing-masing. Selain itu 

juga dilakukan pendalaman 

kepada masing-masing ketua 

pokja reformasi birokrasi di lingkungan LPSK oleh tim evaluator dari 

KemenPAN RB pada tanggal 5 September 2019. 

Atas pelaksanakan evaluasi tersebut maka KemenPAN RB telah 

mengeluarkan surat B/250/M.RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019 

tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019. 

Nilai atas hasil evaluasi penyelenggaraan RB di LPSK Tahun 2019 yaitu 

60,04 (B). Nilai penyelenggaran RB di LPSK mengalami kenaikan 

sebesar 1,19 poin yang sebelumnya nilainya 58,85 (CC).  
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2.2. INDIKATOR KINERJA 2 SASARAN STRATEGIS 2 : Opini BPK 

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan 

LPSK. Pengelolaan sumber daya uang yang berasal dari APBN dapat 

dikelola secara akuntabel, efisien dan efektif. Audit terhadap pengelolaan 

keuangan yang dilakukan BPK di setiap instansi menjadi hal yang wajib 

dan menjadi tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan 

suatu instansi mengelola keuangan.  

Satker Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan bagian 

dari BA 007 Kementerian Sekretariat Negara. Pada tahun 2019, audit 

BPK terhadap BA. 007 Kementerian Sekretariat Negara termasuk Satker 

LPSK menghasilkan opini WTP, sedangkan temuan materiil untuk Satker 

LPSK nol persen (0%). Hal ini menunjukan bahwa pengelolaan keuangan 

pada LPSK telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), 

tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan perundangan dan telah 

menginventarisir kemungkinan terjadinya resiko sebagai tindakan 

preventif. Berdasarkan hal tersebut maka capaian keberhasilan indikator 

kinerja kesatu pada sasaran strategis ketiga yaitu 100%.  

Upaya yang dilakukan oleh LPSK untuk  mempertahankan hasil 

audit BPK di mana persentase temuan materiil BPK tidak ada temuan 

materiil, yaitu: 

a.     Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN 

b.     Perbaikan mekanisme penggajian melalui penggunakan aplikasi 

SIPP (Sistem Informasi Penggajian Pegawai) 

c.     Peningkatan SDM yaitu adanya Bendahara Gaji dan Petugas 

Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) yang pada tahun 

sebelumnya belum ada 

d.     Melakukan monitoring pelaksanaan Anggaran melalui pelaporan e-

monev Bappenas dan pelaporan Monitoring Anggaran Kemenkeu 

e.     Penyusunan RKAKL untuk 2019. 
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2.3. INDIKATOR KINERJA 3 SASARAN STRATEGIS 2 : Nilai Akuntabilitas 
Kinerja 

Indikator Kinerja Nilai Akuntablitas Kinerja ini bertujuan untuk 

mengetahui pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan LPSK. 

Penerapan akuntabilitas berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang 

Sistem Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).  

Pelaksanaan SAKIP di LPSK terus dilakukan pembenahan secara 

berkelanjutan. Untuk meningkatkan pelaksanaan SAKIP, pada tahun 

2019 LPSK telah Sistem Aplikasi Kinerja LPSK (SIAKAL) yang 

memudahkan dalam pengumpulan dokumen SAKIP. Beberapa perbaikan 

yang telah dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan SAKIP yang 

juga termasuk dalam salah satu area perubahan pada Reformasi Birokasi 

yaitu Area Akuntablitas, antara lain meliputi: 

a.     Perencanaan Kinerja. Telah selesai disusun dokumen 

perencanaan seperti RKAKL, Renja. Adapun Rencana Strategis 

LPSK Tahun 2020-2024 masih berupa rancangan. Penyusunan 

rancangan Renstra yang dilakukan tahun 2019 tersebut dengan 

mengelaborasikan visi dan misi Presiden Jokowi pada periode 

kedua masa kepemimpinannya, cita-cita Pimpinan LPSK selama 

masa kepemimpinannya, reviu atas hasil capaian LPSK selama 

kurun 5 tahun dan juga perkembangan perlindungan saksi dan 

koban di Indonesia. Penyusunan rancangan Rencana Strategis 

LPSK tersebut akan disesuaikan dengan RPJMN Tahun 2020-2024 

yang disahkan pada awal tahun 2020. 

b.     Pengukuran Kinerja. Telah selesai disusun dokumen Perjanjian Kinerja 

Tahun 2019 sampai dengan esselon IV melalui pendekatan cascading. 

Telah disampaikan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 tepat waktu 

kepada KemenPANRB melalui aplikasi e-SAKIP Reviu. Telah selesai 

disusun Rencana Aksi sebagai pedoman dalam melaksanakan kinerja 

yang telah diperjanjian selama 1 tahun. 
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c.     Pelaporan Kinerja. Telah disampaikan 

dokumen Laporan Kinerja Tahun 2018 tepat 

waktu kepada KemenPANRB melalui aplikasi 

e-SAKIP Reviu. Telah dilakukan monitoring 

setiap triwulan berdasarkan Rencana Aksi 

tahun 2019.  
d.     Evaluasi Internal. Telah dilakukan reviu atas penyusunan Laporan 

Kinerja LPSK Tahun 2018. Hasil atas reviu tersebut telah 

disampaikan oleh KemenPAN RB bersamaan dengan penyampaian 

Laporan Kinerja. Selain itu telah dilakukan kegiatan Reviu Kinerja 

dan Anggaran, berdasarkan SK Ketua LPSK Nomor KEP-

467/1.3.5.UP/LPSK/09/2019 tentang Tim Reviu Kinerja dan 

Anggaran di LPSK Tahun 2019. Tim reviu  tersebut melaksanakan 

evaluasi bagi peningkatan kualitas kinerja dan pengelolaan 

anggaran di lingkungan LPSK tahun 2019.  
e.     Capaian Kinerja. Telah dilakukan penghitungan capaian kinerja 

secara akurat dan diperoleh hasil bahwa LPSK telah mampu 

memperoleh capaian kinerja sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan. Capaian kinerja tahun 2019 yaitu sebesar 91,86. 
 

Pada tahun 2019, telah dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan 

RB dan SAKIP oleh Kementerian PAN RB pada tanggal 5 September 

2019. Evaluasi dilakukan bersamaan dengan evaluasi penyelenggaraan 

RB. Pada evaluasi tersebut LPSK telah menyampaikan data administratif 

dan dilaksanakan meeting antara tim KemenPAN RB dan LPSK dengan 

agenda pemaparan pelaksanaan SAKIP di LPSK.  

Atas pelaksanakan evaluasi tersebut maka KemenPAN RB telah 

mengeluarkan surat B/116/M.AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 

tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Tahun 2019. Nilai atas hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP di LPSK 

Tahun 2019 yaitu 50,83 (CC). Nilai penyelenggaran SAKIP di LPSK 

mengalami kenaikan sebesar 6,8 poin yang sebelumnya nilainya 44,04 

(C).  
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B. REALISASI ANGGARAN LPSK TAHUN 2019 

Pengelolaan anggaran satker LPSK secara administratif berada dalam 

koordinasi Kementerian Sekretariat Negara Bagian Anggaran 007,  yaitu 

terletak pada program dukungan manajemen pelaksanaan tugas lainnya 

Kementerian Sekretariat Negara.   

Pagu Anggaran LPSK Tahun 2019 sebesar Rp65.000.000.000,- dan pada 

bulan September memperoleh ABT sebesar Rp10.415.789.000,- dan 

pergeseran anggaran antar satuan kerja di Kementerian Sekretariat Negara 

sebesar Rp1.123.766.000,- sehingga total Pagu Anggaran LPSK tahun 2019 

sebesar Rp76.604.393.000,-. Realisasi penyerapan anggaran pada posisi 

tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp76.413.446.974,- atau 99,75% dari total 

pagu anggaran sebesar Rp76.604.393.000,-.  

 

Tb.5. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2019 
 

No JENIS BELANJA DANA DIPA % SISA PAGU 
PAGU REAL 

1 Belanja Pegawai (51) 11.970.356.000 11.819.351.644 98,74 151.004.356 

2 Belanja Barang (52) 61.729.037.000 61.706.096.684 99,96 22.940.316 

3 Belanja Modal (53) 2.905.000.000 2.887.998.646 99,41 17.001.354 

Jumlah 76.604.393.000 76.413.446.974 99,75 190.946.026 

 

Pagu Anggaran LPSK Tahun 2019 (Rp76.604.393.000,-) menurun 

dibanding dengan tahun 2018 (Rp81.411.655.000,-) yaitu turun 

Rp4.807.262.000,-.  
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Jika dilihat dari realisasi anggaran maka terjadi peningkatan dibanding 

dengan tahun 2018. Realisasi anggaran LPSK tahun 2019 (99,75%) meningkat 

dibanding dengan tahun 2018 (99,12%) yaitu meningkat 0,63%. Rincian 

penyerapan anggaran tahun 2018 dapat dinyatakan pada tabel berikut: 

 

Tb.6. Anggaran dan Penyerapan Setiap Sasaran Strategis LPSK Tahun 2019 
 
 

No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas  

dalam penerimaan permohonan dan 

pemberian layanan perlindungan saksi 

dan korban 

25.150.393.000 25.145.915.470 99,98 

3 Terwujudnya Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban yang efektif dan efisien 

51.454.000.000 51.267.531.504 99,64 

Jumlah 76.604.393.000 76.413.446.974 99,75 
 

 

Dalam penggunaan dan pengelolaan APBN LPSK dilakuan upaya untuk melakukan 

efisiensi dan penghematan dalam pembelanjaan kegiatan pada tingkat sasaran 

strategis. Data perihal efisiensi anggaran ini adalah sebagai berikut: 

 
Tb.7. Tingkat Efisiensi Anggaran LPSK tahun 2019 

 
No Sasaran Stretagis Persentase Capaian Efisiensi 

(%)  Kinerja 
(A) 

Keuangan 
(B) 

A-B 

1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas  
dalam penerimaan permohonan dan 
pemberian layanan perlindungan saksi 
dan korban 

96,47 99,98 -3,51 -3,51 

2 Terwujudnya Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban yang efektif dan 
efisien 

92,84 99,64 -6,80 -6,82 

Rata-Rata Efisiensi -5,17 
  

 
Tingkat efisiensi per sasaran strategis dinilai dari capaian kinerja 

dikurangi capaian realisasi keuangannya. Nilai tersebut kemudian 

dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan per seratus persen. Hasilnya 
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pada tahun 2019 nilai efisiesi LPSK -5,17. Tingkat efisiensi tersebut tidak 

langsung menggambarkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan 

program. Beberapa analisis terhadap penggunaan anggaran dengan capaian 

kinerja LPSK yaitu: 

1) Pagu anggaran 2019 turun dibanding pagu anggaran 2018 yaitu turun 

sebesar Rp4.807.262.000,- atau 6,28%.  

2) Pengajuan permohonan perlindungan dan bantuan kepada LPSK pada 

tahun 2019 meningkat dibanding tahun 2018 yaitu meningkat sebesar 582 

pemohon atau 41,54%. 

3) Terlindung yang mendapat layanan LPSK pada tahun 2019 meningkat 

dibanding tahun 2018 yaitu meningkat sebesar 868 Terlindung atau 

26,25%. 

4) Layanan kepada Terlindung LPSK pada tahun 2019 meningkat dibanding 

tahun 2018 yaitu meningkat sebesar 899 layanan atau 21,53%. 

5) Besaran pembayaran kompensasi atau restitusi terhadap korban tindak 

pidana berdasarkan penghitungan kerugian yang dialami korban sehingga 

besaran kompensasi atau restitusi untuk satu korban dengan yang lain 

berbeda. LPSK yang memiliki amanat untuk melakukan pembayaran 

kompensasi dan restitusi harus melakukan pembayaran ketika dalam 

pengadilan telah memutuskan bahwa korban mendapat kompensasi atau 

restitusi. Kondisi yang tidak bisa di kontrol ini sedikit banyak 

mempengaruhi pengalokasian anggaran. Pada tahun 2019 LPSK telah 

melakukan pembayaran kompensasi sebesar Rp1.755.462.708,- dan 

pembayaran restitusi sebesar Rp1.692.944.025,-; 

6) Pada tahun 2019 LPSK mengangkat 52 orang CPNS yang merupakan 

hasil pengadaan tahun 2018. Pengalokasian anggaran untuk penggajian 

dan tunjangan lainnya belum termasuk dalam penghitungan pada lokasi 

anggaran tahun 2019 sehingga LPSK harus mengalokasian dari pagu 

yang sudah diterima. 

7) Pada tahun 2019, LPSK membentuk 2 kantor perwakilan LPSK di daerah 

yaitu di Kota Yogyakarta dan Kota Medan. Kantor perwakilan LPSK di 



 
 

 

        LAPORAN KINERJA LPSK TAHUN 2019 36 

daerah tersebut memanfaatkan gedung milik Kementerian Keuangan 

dengan status pinjam pakai. Agar representatf untuk digunakan maka 

ruangan dengan status pinjam pakai tersebut dilakukan renovasi pada 

tahun 2019 sedangkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana 

perkantoran akan dipenuhi tahun 2020. Struktur organisasi LPSK 

perwakilan di daerah telah dibentuk dengan diterbitkannya Peraturan 

Sekretaris Jenderal Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan telah 

dilakukan pelantikan pejabat struktural untuk mengisi jabatan pada Kantor 

Perwakilan LPSK di Kota Yogyakarta dan Kota Medan. 

 

Secara kualitas banyak peningkatan yang telah dilakukan LPSK baik dari 

segi pengadopsian teknologi untuk meningkatkan performance pelayanan 

perlindungan dan bantuan tehadap saksi dan/atau korban maupun segi 

kebijakan dalam mewujudkan good governance. Gambaran perbandingan ini 

semoga dapat memberikan informasi publik terkait kinerja LPSK. 
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PENUTUP 

 

 

 

 

 

Laporan Kinerja LPSK Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan 

maupun kendala dalam mencapai Sasaran Strategis LPSK tahun 2019 dan 

perkembangan tahun sebelumnya. Secara umum capaian sasaran strategis 

menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang 

belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa 

indikator kinerja membutuhkan komitmen seluruh Insan LPSK dalam melaksanaan 

amanat sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan dukungan aktif segenap 

komponen instansi pemerintah utamanya aparatur penegak hukum, masyarakat, 

dan civil society. 

Secara umum, capaian kinerja LPSK Tahun 2019 sebesar 94,69%. Dari 2 

Sasaran Strategis yang diturunkan ke dalam 6 indikator kinerja, secara keseluruhan 

capaian kinerja LPSK Tahun 2019 pada masing-masing indikator kinerja 

memperoleh capaian di atas 90% dari target yang ditetapkan. Namun demikian 

masih terdapat indikator kinerja yang tidak mencapai 90% yaitu Nilai Akuntabilitas 

Kinerja dengan capaian sebesar 86,15%. Sedangkan untuk  indikator kinerja berupa 

Persentase saksi dan korban yang mendapat layanan perlindungan dan indikator 

kinerja berupa Opini BPK memperoleh capaian tertinggi yaitu 100%. Untuk 

mendukung capaian kinerja lembaga tahun 2019 telah direalisasikan anggaran yang 

berasal dari APBN sebesar Rp76.413.446.974,- atau 99,75% dari total pagu 

anggaran sebesar Rp76.604.393.000,-.  

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator 

sasaran akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. LPSK perlu 

merumuskan strategi untuk menciptakan peningkatan kualitas pelayanan dan 

penguatan kelembagaan serta koordinasi dan kerjasama efektif dengan instansi 

pemerintah, civil society dan masyarakat.  
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Ke depan untuk mewujudkan LPSK sebagai institusi pemerintahan yang 

mampu memberikan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban, perlu dilakukan 

upaya peningkatan kecepatan dan jangkauan layanan, peningkatan anggaran, 

peningkatan kompetensi SDM yang lebih responsif, penggunaan teknologi informasi 

dalam bekerja sehingga efektif dan efisien, penguatan kelembagaan dan perluasan 

jejaring kerjasama. Kominten dan dukungan semua pihak tetap terus dijaga dan 

diperlihara demi satu tujuan besar yaitu negara selalu hadir melindungi masyarakat 

 

 

 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
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Lampiran 1. Perjanjian Kinerja LPSK TA.2018 
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