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 Dalam rangka memberikan dukungan keahlian kepada Komite II DPD RI, melaksanakan  
pembukaan rekrutmen Tenaga Ahli Komite II Tahun 2023 dengan kriteria umum Tenaga Ahli Alat 
Kelengkapan sesuai Pasal 11 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum 
Pengelolaan Tenaga Ahli DPD RI dan Asisten Ahli Anggota DPD RI, sebagai berikut: 
• Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada 

Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
• Berusia minimal 28 tahun; 
• Lulusan Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Negeri Swasta atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang 

terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; 
• Berpendidikan terakhir minimal strata 1 (S1) dengan pengalaman kerja 10 tahun atau strata 2 (S2) 

dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun atau strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja minimal 3 
tahun; 

• Dengan minimal IPK 3,00 untuk lulusan Perguruan Tinggi Negeri, atau IPK 3,25 untuk lulusan 
Perguruan Tinggi Swasta; 

• Menguasai bahasa Indonesia dengan baik (lisan dan tertulis); 
• Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tertulis) dan memiliki nilai minimal TOEFL 450 

yang ditunjukkan dengan hasil tes TOEFL (Sertifikat yang dikeluarkan dari institusi resmi) maksimal 
1 (satu) tahun terakhir; 

• Dapat mengoperasikan komputer (aplikasi Office, Internet); 
• Sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah 

sakit pemerintah/swasta;  
• Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; 
• Membuat pernyataan kesediaan memenuhi kewajiban Staf Ahli Alat Kelengkapan yang 

ditandatangani diatas materai; 
• Mengikuti proses assessment yang dikeluarkan oleh Kelengkapan yang bersangkutan; 
• Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
• Persyaratan khusus, sebagai berikut: 

a) mempunyai keahlian dalam menganalisis terhadap suatu kebijakan peraturan perundang-  
undangan yang berhubungan dengan kepentingan publik/ daerah terkait dengan lingkup tugas 
Komite II. 

b) mempunyai kemampuan identifikasi, memahami dan mengelola isu permasalahan daerah yang 
sedang berkembang terkait dengan lingkup tugas Komite II. 

c) mempunyai kemampuan substansial dalam menganalisis suatu permasalahan sesuai dengan 
lingkup tugas Komite II. 

d) mempunyai kemampuan identifikasi, memahami, dan mengelola isu yang berkembang terkait 
dengan lingkup tugas Komite II. 
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e) mempunyai kemampuan memberikan suatu rekomendasi terhadap kebijakan sesuai dengan 

lingkup tugas Komite II; Diutamakan yang berlatar pendidikan di bidang lingkup tugas Komite 
II: 
a. pertanian dan perkebunan; 
b. perhubungan; 
c. kelautan dan perikanan; 
d. energi sumber daya mineral; 
e. kehutanan dan lingkungan hidup; 
f. ekonomi kerakyatan; 
g. Badan Usaha Milik Negara yang berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya; 
h. perindustrian dan perdagangan; 
i. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 
j. ketahanan pangan; dan 
k. meteorologi, klimatologi, dan geofisik. 

• Bagi yang berminat, dapat mengirimkan surat lamaran lengkap melalui email: komite2@dpd.go.id.  
dengan menyertakan: 
1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Ketua Komite II DPD RI; 
2. Daftar Riwayat Hidup; 
3. Copy Ijazah, transkrip nilai S1 dan S2 serta sertifikat TOEFL; 
4. Copy KTP, KK dan Pas Foto 3x4 (2 lembar). 
paling lambat diterima tanggal 3 Januari 2023. 

  
 


