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No. 
TANGGAL & 

WAKTU 
SURAT  
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1 
06/01/20

16 10:04 

Selamat pagi,  nama saya Zaenal Abidin dan sudah 
15 tahun mengajar di Pusdiklat Bahasa Kementerian 
Pertahanan namun belum mendapat jabatan 
widyaiswara. mohon ijin dari pihak LAN untuk 
mengirimkan atau menginformasikan kepada kami 
jadwal program pendidikan 2016 terutama Calon 
Widyaiswara 2016 akan diselenggarakan kapan. 

Permohonan Informasi 
zaenal abidin 
<cintasetulushati@gmail.com> 

04/01/20

16 10:03 

silahkan mengunjungi 
pusdiklat teknis 
fungsional LAN di PPLPN 
Pejompngan 
atau 
lan.go.id>Diklat>Diklat 
teknis fungsional atau 
hubungi salah seorang 
pejabat di diklat TF 
Parsono di 0813 8240 
0163. 

  

2 
06/01/20
16 19:22 

Selamat malam, maaf saya ingin 
bertanya. LAN kapan ada penerimaan 

mahasiswa/i baru ya? Terus ada jalur apa 
saja untuk bisa mengikutinya? Saya siswi 
SMK dari Jurusan Administrasi 
Perkantoran. Terimakasih. 

Permohonan Informasi 
Aditya Krisna P 
<adityakrisnaputri@gmail.com> 

20/01/20
16 10:35 

tYth. Ananda Krisna di 
tempat 
Benar memang LAN 
menyelengarakan 
Pendidikan setingkat PT, 
Namun hal tersebut 
diperuntukan bagai 
Aparatur Sipil Negara 
(ASN). 
Semoga dimasa 
smendatang dapat 
membuka bagi lulusan 
SLTA/SMK sederajad 
Wassalam 

  

mailto:cintasetulushati@gmail.com
mailto:cintasetulushati@gmail.com


3 
07/01/20

16 8:16 
Saya dengan Leni Rohida Analis 
Kepegawaian Muda Bagian Kepegawaian 
UNPAD Direktorat SDM, berminat untuk 
menulis di Jurnal Wacana Kinerja LAN... 
mohon kiranya ada alamat email dan no 
hp/telepon yang bisa saya hubungi untuk 
mengetahui lebih lanjut mengenai yang 
saya maksud. 

Permohonan Informasi 
Leni Rohida 
<leni.rohida@gmail.com> 

19/01/20

16 11:17 

Kami mohon maaf baru 
dapat menanggapi surat 
anda, dan 
untuk informasi 
tim/redaktur Jurnal 
Wacana Kinerja 
dapat menghubungi 
Bapak Dr. Baban sobandi 
pada nomor 
Hp 0812 2262 733 
e-mail: 
kangbaban2011@yahoo.c
om 
selamat bekerja 

  

4 
07/01/20
16 12:05 

Saya, Jabinson Purba, Kombes Pol NRP 
65090577, Kabagkerma Internasional 
Rokerma Settama Lemhannas RI. 
Mohon bapak/ibu dapat berkenan 
menginformasikan mengenai Diklatpim 
Tk.I LAN RI pada T.A. 2016. 

Permohonan Informasi 
Jabinson Purba 
<jabinsontp@gmail.com> 

19/01/20
16 10:59 

Yth Bapak Jabinson Purba, 
Kami mohon maaf baru 
dapat menanggapi surat 
anda. 
Kami informasikan untuk 
informasi diklatpim Bapak 
dapat menelusuri surat 
Deputi Bidang Diklat 
aparatur LAN 
No. 3852/D.2/PDP.08 
tanggal 22 Desember 
2015 
yang sudah disamapaikan 
kepada: 
1. Para Sesjen Lembaga 
Negara 
s.d. 
8 Kapolri c.q. Asisten SDM 
POLRI 
s.d. 
12. 
Atau dapat di kunjungi 
lan.go.id>Kedeputian>De
puti Diklat 

  

mailto:leni.rohida@gmail.com
mailto:leni.rohida@gmail.com
mailto:jabinsontp@gmail.com
mailto:jabinsontp@gmail.com


Aparatur>Pusdiklat 
Kepemimpian Aparatur 
Nasional> Kalender 
Diklatpim Tk I,II,III, dan IV 
Tahun 2016 

5 
07/01/20
16 12:55 

Assalamualaikum wr.wb. selamat siang 
bpk/ibu kami dari himpunan mahasiswa 
ilmu administrasi universitas islam riau 

ingin bertanya pada bpk/ibu bagaimana 
cara kami untuk mengundang narasumber 
tentang adm publik di Indonesia dari 
LAN?. Atas perhatiannya kami ucapkan 
terimakasi :) 

Permohonan Informasi 
Himpunan Mahasiswa Ilmu 
Administrasi <himia@uir.ac.id> 

19/01/20
16 10:43 

Kami mohon maaf bila 
surat anda baru saat ini 
kami respon. 
Terkait surat permintaan 
NS dari LAN, silahkan 
dikirim langsung saja di 
alamatkan kepada 
Kepala LAN. 
 Melalui email ini saja . 

  

6 
20/01/20
16 14:08 

Selamat siang, saya Aries Kumala dari Lembaga 
Sandi Negara, untuk berkonsultasi dengan pembina 
WI nomor teleponnya kemana ya ? 
terima kasih 

Permohonan Informasi 
ARIES KUMALA 
<aries.kumala@lemsaneg.go.id> 

21/01/20
16 15:55 

silahkan hubngi Bapak 
Budiarjo Hp 0813 8489 
9248 

  

mailto:himia@uir.ac.id
mailto:himia@uir.ac.id


7 
27/01/20
16 11:44 

Selamat siang, 
Saya Lia Rachmawati, CPNS Poltekkes Kemenkes 
Jambi. 
Saya mau bertanya mengenai jabatan saya yang 
terinput di Sistem Informasi Diklat Aparatur. 
Data yang terinput adalah Perawat Pelaksana, 
sedangkan yang sebenarnya adalah Verifikator 
Keuangan. 
Mohon bantuan untuk konfirmasi kesalahan 
penginputan data tersebut. 
Terimakasih. 
Selamat Siang 

Pengaduan 
Lia Rachmawati 
<liarachmawati0592@gmail.com> 

  

 
  

8 
27/01/20
16 14:53 

menurut data pegawai BIG tahun 2015, bapak Dr. Ir. 
Bambang Sapto Pratomosunu, M.Sc tercatat sebagai  
Widyaiswara Utama di LAN, mohon kiranya dapat 
diberikan CP, email karena kami akan mengirimkan 
info dan syarat kelengkapan BUP lainnya. 

Pengaduan Mahatmi <mahatmi@big.go.id>   

    

9 
08/02/20
16 21:00 

Assalamualaikum, 
 
Saya seorang guru english lulusan S2 dan bukan PNS, 
tetapi saya berminat untuk menjadi tenaga Widya 
Iswara. Bisakah? dan jika bisa bagaimana caranya? 
 
Terima Kasih atas bantuannya. Permohonan Informasi 

Ningsih Kusumastuti 
<ningsih_kusumastuti@yahoo.co.
id> 

10/02/20
16 15:15 

Walaikumsalam, 
Widyaiswara adalah 
jabatan fungsional yang 
diberikan kepada 
PNS/ASN yang berminat 
dan/atau telah memenuhi 
persyaratan yang 
ditentukan (PermenPAN 
No. 22 tahun 2014), dan 
perka LAN no. 26  tahun 
2014). 
Demikian untuk menjadi 
periksa. 

  



10 
15/02/20
16 11:04 

Dengan hormat, 
 
Saya adalah mahasiswa semester 6 jurusan Ilmu 
Administrasi Publik di Universitas Brawijaya. Pada 
semester ini saya harus melakukan Praktek kerja 
(Magang) di salah satu instansi pemerintah. oleh 
karena itu sayang mengirimkan surat ini untuk 
menanyakan mengenai ketersedian untuk magang 
sebelum saya mengirim surat permohonan magang 
yang resmi. 
 
Besar harapan saya untuk adanya ketersedian 
Lembaga Administrasi Negara agar menyediakan 
tempat saya untuk magang. Sebelum dan 
sesudahnya saya ucapkan terimakasih. 

Permohonan Informasi 
ahmad hadi 
<ahmadhadinasri@gmail.com> 

15/02/20
16 14:40 

Terkait surat saudara, 
kami ingin info lebih lanut 
terkait dengan rencana 
magang a.l.: 
kapan waktunya, berapa 
siswa, dan info teknis lain 
(sesuai dengan info 
proposa anda), hal ini 
kami perlukan dalam 
rangka pengambilan 
keputusan. 

  

11 
18/02/20
16 13:18 

Dengan hormat 
 
Waktu magang pada libur semester perkiraan awal 
bulan juli sampai awal 
bulan september. 
Saya magang bersama kelompok yg terdiri dari 5 
orang. 
 
Besar harapan saya agar Lembaga Administrasi 
Negara dapat menyediakan 
tempat untuk kami magang. Terima kasih 

Permohonan Informasi 
ahmad hadi 
<ahmadhadinasri@gmail.com> 

22/02/20
16 14:08 

Sesuai dengan surat anda 
ternyata kegiatan magang 
di LAN Sampai dengan 
akhir tahun 2016 sudah 
penuh, 
sehingga kami tidak dapat 
menampung kembali 
untuk tahun ini. 

  

12 
16/02/20
16 15:23 

Assalammualaikum 
  saya Pns dari Kota Magelang mau menanyakan  
kapan ada diklat  atau bintek Funsional Pranata 
Humas, atau bintek tentang cara pengumpulan 
Kredit Poin 
 
saya mohon informasinya 
 
sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak 

Permohonan Informasi 
Ardidwi s 
<ardidwisusanto2@gmail.com> 

17/02/20
16 9:12 

Terima akasih atas 
kunjungan anda, 
Kami informasikan untuk 
diklat teknis, bimtek dan 
diklat/tot jabfung PH 
anda dapat langsung 
konfirmasi/tanyakan 
kepada Kementerian 
Komunikasi dan 
Informatika 
(Kominfo), karena instansi 

  



ini selaku pembina 
jabatan fungsional 
Pranata Humas (PH) 
Telusuri saja di google. 
selamat bekerja 

13 
20/02/20
16 20:01 

Pendfataran untuk masuk sekolah tinggi ilmu 
administrasi kapan ya? 

Permohonan Informasi 
Fania Sulistyo 
<faniar.sulistyo@gmail.com> 

22/02/20
16 14:00 

21 Jan - 03 Juni 2016: 
Pendaftaran Calon 
Mahasiswa Baru Semester 
Genap 2016 
silahkan kunjungi : 
www.stialan.ac.id 

  



14 
23/02/20
16 20:13 

YTH. 
Bapak/Ibu Bagian Hubungan Masyarakat 
Kantor Lembaga Administrasi Negara 
 
Jakarta 
 
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : 
 
Nama                   : Rendra Bayu Utama 
 
NIM                      : 135030107111106 
 
Prodi                    : Ilmu Administrasi Publik 
 
Jurusan                : Ilmu Administrasi Publik 
 
Fakultas               : Ilmu Administrasi 
 
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya Malang 
Ingin bertanya Beberapa hal dibawah ini : 
 
1. Apakah Kantor Lembaga Administrasi Negara 
Jakarta menerima program 
magang untuk mahasiswa? 
2. Bagaimana prosedur magang di Kantor Lembaga 
Administrasi Negara 
Jakarta ? 
 
Adapun program magang yang akan kami 
laksanakan pada tanggal 2 Juli - 
11 September 2016. Dengan segala hormat kepada 
Bapak/Ibu kami ucapkan 
terima kasih. 

Permohonan Informasi 
rendra bayu 
<utamarendra@gmail.com> 

24/02/20
16 10:33 

Program magang di LAN 
kami memberi 
kesempatan kepada 
siswa-siswi adm publik; 
prosedur seperti yang 
anda lakukan sudah 
benar, dan kalau kami 
masih bisa menampung 
akan ditindak lanjuti 
dengan surat resmi dari 
rektorat dari kampus 
anda kuliah, dan lampiran 
proposal. 
Perlu kami sampaikan 
bahwa tempat magang 
untuk tahun 2016 ini di 
LAN sudah penuh. 
Sehingga untuk saat ini 
kami sudah tutup/tidak 
menerima siswa magang. 

  



15 
24/02/20
16 21:12 

Assalamualaikum wr wb 
 
Yth. Humas Lembaga Administrasi Negara RI 
di tempat 
 
Perkenalkan nama saya Parlaungan Iffah Nasution, 
saya adalah mahasiswa semester 4 program studi S1 
Ilmu Administrasi Negara Universitas Airlangga. 
Maksud dan tujuan saya mengirim pesan singkat 
adalah untuk menanyakan apakah kantor LAN RI 
menyediakan program magang bagi mahasiswa 
seperti saya. Jika menyediakan, bagaimana prosedur 
yang harus saya lakukan ? 
Terimakasih atas perhatiannya dan mohon 
informasinya. 

Permohonan Informasi 
PARLAUNGAN IFFAH NASUTION 
<parlaunganinasution@gmail.co
m> 

26/02/20
16 13:26 

Prosedur magang di LAN, 
sbb: 
pertama mencari 
informasi (seperti yang 
anda sudah lakukan ini), 
kedua Jika masih ada 
tempat/memungkinkan 
untuk pelaksnaan magang 
di LAN, anda harus 
menyampaikan surat 
resmi dari Rektorat di 
lampiri proposal. 
Sayangnya untuk Tahun 
2016 ini kami sudah 
menutup program 
magang, karena sudah 
penuh terisi. 
Semoga waktu 
mendatang (tahun depan) 
anda dapat magang di 
LAN. 
Wassalam 

  

16 
03/03/20
16 23:03 

Selamat malam 
Kak mau tanya kalau pmb untuk stia online tahun 
2016 sudah dibuka belum ya? Jika sudah syarat dan 
jadwal pendaftaran kapan ya? Ini bisakan kak kalau 
untuk siswa yang baru lulus sma? 
Terimakasih. 

Permohonan Informasi 
Gatot Sugiarta 
<gatotsugiarta@gmail.com> 

04/03/20
16 9:21 

Terima kasih atas 
kunjungan anda, 
Penerimaan siswa baru di 
STIa LAN sudah dibuka, 
dan untuk semester 
Genap 2016 
pendaftaran (21 Januari 
s.d. 3 Juni) 2016; 
Untuk lebih jelas dan 
rinci, silahkan kunjungi: 
www.stialan.ac.id>Admini
strasi Umum>Penerimaan 
Mahasiswa Baru; 
Kami informasikan bahwa 
STIA LAN, sampai saat ini 
masih hanya 

  



diperuntukkan bagi 
Pegawai ASN, TNI, POLRI 
dan pegawai 
pemerisntahan lainnya. 

17 
07/03/20
16 16:29 

Selamat sore pak, perkenalkan nama saya resky, 
saya ingin bertanya 
mengenai seleksi penerimaan mahasiswa ikatan 
dinas lembaga 
administrasi negara, pada tanggal berapa pak ?, 
terima kasih pak 

Permohonan Informasi 
Resky Gustiandi 
<reskygustiandi@gmail.com> 

07/03/20
16 16:29 

Selamat pagi, 
Pendaftaran calon 
Mahasiswa Baru STIA LAN  
semester genap 2016 
pada tanggal (21 Januari-3 
Juni) 2016. 
STIA LAN tidk 
menyelenggarakan Ikatan 
Dinas, namun menerima 
mahasiswa ijin dan/atau 
tugas belajar dari instansi 
pemerintahan (Pemda, 
Kementerian,Lembaga, 
TNI/POLRI, BUMN/D) dan 
yang lain dari instansi 
pemerintahan. 

  

18 
08/03/20

16 13:51 

Setelah lulus dari STIA LAN, apakah ada jaminan 
kerja pak bagi alumni 
STIA LAN ? Dan mohon informasinya pak untuk 
tempat atau website 
pendaftaran STIA LAN, terima kasih pak 

Permohonan Informasi 
Resky Gustiandi 
<reskygustiandi@gmail.com> 

10/03/20

16 9:03 

STIA LAN, samapai saat ini 
HANYA diperuntukkan 
bagi Pegawai 
Pemerisntahan 
(ASN,TNI,POLRI,BUMN/D, 
Pemda). 
Sudah pasti lulusan STIa 
LAN sudah langsung dapat 
bekerja (karena sudah 
pegawai=harus pegawai) 

  



19 
22/03/20

16 9:58 

terkait dengan jadwal kegiatan training tahun 2016 
yg dilaksanakan oleh  pusat diklat teknis dan 
fungsional , mohon perkenannya untuk dapat 
menginformasikan tentang tata cara dan 
persyaratan untuk dapat mengikuti seleksi diklat 
reform leader academy (RLA) tahun 2016... 
 
atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima 
kasih.. 

Permohonan Informasi 
karjo kardono 
<rio_lambar@yahoo.com> 

23/03/20

16 6:48 

Terima kasih atas 
kunjungan anda, 
untuk informasi lebih 
lanjut kami persilahkan 
anda menghubungi: 
Pusdiklat TF-LAN RI pada 
nomor: 021-532 9587, 
atau 021- 536 71 594 
Bila dengan 
PEgwai/pejabat TF LAN : 
Agus Dwi Mardianto: 
0816 1844 807/Anti: 0858 
1042 6776 
Selamat bekerja 

  

20 
30/03/20
16 10:04 

Selamat pagi, saya Ansyori PNS Kab. Belitung Timur, 
mau tanyakan Bagaimana cara untuk mengikuti 
diklat bina damai 
bagi asn, trims  

Permohonan Informasi 
ansyori cory 
<ansyori_cory@yahoo.com> 

30/03/20
16 11:36 

Terima kasih atas 
kunjungannya, 
Kami informasikan 
pelaksanaan Diklat Bina 
Damai Bagi ASN, akan 
dilaksanakan 17-20 Mei 
2016 
untuk informasi prosedur 
pendaftaran silahkan 
Bapak menghubungi: 
1. Telp (021) 532 9587, 
atau 536 71 594; 
2. E-mail: 
pusdiklat.tf@lan.go.id, 
atau 
pusdiklat.tf.lan@gmail.co
m; 
3. Drs. Parsono, M.Si, 
salah satu Kabid di 
Pusdiklat TF-LAN RI: Hp, 
0813 8240 0163. 
selamat bekerja. 

  



21 
04/04/20
16 8:19 

Selamat pagi. 
 Bapak/Ibu kami dari SMK PGRI 3 Kota Serang ingin 
menanyakan mengenai 
surat kunjungan kami ke LAN RI utk tgl 14 April 
2016. Mohon utk segera 
di informasikan. Atas perhatiannya kami ucapkan 
terima kasih 

Permohonan Informasi 
Nurul Hakim 
<nurulhakim81.nh@gmail.com> 

06/04/20
16 8:55 

TErima kasih  atas 
kunjungan anda, 
Kami informasikan bahwa 
surat anda terkait dengan 
rencana kunjungan 
industri tanggal 14 April 
2016 ke Lembaga 
Administrasi Negara 
hingga saat ini belum 
kami terima, baik 
fisik surat permohonan 
maupun surat via E-mail 
kami. 
Bila anda merencanaka 
silahak kirim surat 
dimaksud ke e-mail ini. 
Kami informasikan juga 
bahwa pada tanggal 14 
April 2016 yang sudah 
positif berkunjung ke LAN 
adalah SMK Al Falah 
Tanjungjaya, Tasikmalaya 

  



22 
08/04/20
16 20:15 

Salam...mohon maaf sebelumnya, kami peserta 
diklat prajabatan golongan lll angkatan VI Badiklat 
provinsi sulawesi selatan dengan waktu pelaksanaan 
november 2015...hingga saat ini tanggal 8 april 2016 
belum juga menerima sertifikat prajabatan. Saat 
dikonfirmasi kepada pihak penyelenggara, sertifikat 
prajab belum keluar karena lan belum mengeluarkan 
no seri sertifikat prajab. Terus terang kami peserta 
bingung, karena kenapa sekian lamanya sertifikat 
prajab belum jadi juga padahal prajab yang 
dilaksanakan di samarinda bisa keluar dengan cepat 
sertifikatnya.  
Apakah benar pihak LAN mempersulit atau malah 
tidak mengurus no seri peserta prajab badiklat 
propinsi sulawesi selatan sehingga sampai saat ini 
sertifikat prajab kami belum jadi. Padahal kami juga 
dibatasi waktu cpns yang hanya 2 tahun 
saja...sedangkan TMT saya desember 2016. 
Sebagai peserta prajab saya merasakan pelaksanaan 
diklat prajabatan kami sangat berkualitas, baik 
dalam widyaswara, dinamika kelompok, 
kedisiplinan, kekompakan, fasilitas selama diklat, 
hingga proses akhir seminar aktualisasi...saya justru 
kaget ketika diklat kami sangat berkualitas tapi tidak 
diimbangi dengan lambatnya proses pembuatan 
sertifikat yang tidak kunjung selesai...hanya dengan 
alasan LAN belum mengeluarkan no seri sertifikat 
prajab. 
Saya mohon kepada LAN untuk tidak 
mengesampingkan badiklat badiklat tertentu 
dengan cara memperlambat, mempersulit atau 
bahkan tidak mengurusi no seri sertifikat prajab, 
karena sebagai contoh badiklat yang kami ikuti 
sangat mumpuni dan saya acungi jempol dalam 
pelaksanaan diklat (saya mengatakan ini karena saya 
juga memiliki pengalaman menjadi trainer dalam 
training baik sebagai narasumber, SC,OC, moderator 
dsb yg berkaitan dengan diklat/training, jadi pihak 

Pengaduan 
shely arifien 
<shelyarifien@gmail.com> 

12/04/20
16 11:20 

TErima kasih atas 
kunjungan anda, 
surat anda telah kami 
sampaikan kepada unit 
berwenang/pengelola/pe
ngolah di LAN pada hari 
itu juga. dan hari ini telah 
ada tanggapan dari unit 
terkait di LAN. 
Selanjut untuk komunikasi 
lebih lanjut kami 
persilahkan anda 
menghubungi/kontak 
pada: 
e-mail: 
bayuhtab@gmail.com, 
dan HP 0888 239 9119 
atas nama Bapak Bayu 
Permana 
selamat 

  



LAN jangan meragukan penilaian saya terhadap 
diklat yang dilakukan di badiklat propinsi sulawesi 
selatan dan saya mohon supaya no.seri sertifikat 
supaya cepat dikeluarkan karena kami disini 
menunggu keluarnya sertifikat prajab tersebut). 
Sekali lagi kami mohon...keluarkan no seri sertifikat 
prajab kami...saya yang mengirimkan pengaduan ini, 
peserta diklat prajabatan golongan lll angkatan VI 
NDH :14 nama : drg. Shely N.A 



23 
25/04/20
16 11:06 

Selamat siang Bapak/Ibu Humas LAN di jakarta 
 
Perkenalkan saya Maiza Lestari, PNS dari Kabupaten 
Kepahiang Bengkulu. Saya Melihat jadwal diklat di 
Web LAN. yang ingin saya tanyakan apakah kategori 
peserta ASN umum bisa diikuti PNS dari instansi 
manapun di seluruh Indonesia? apa saja syarat 
pendaftarannya?  Mohon infonya. Terima kasih 

Permohonan Informasi 
Maiza_Lestari 
<maizalestari@gmail.com> 

25/04/20
16 14:13 

Bisa, untuk selanjutnya 
dan lebih jelasnya 
bagaimana prosedur dan 
cara pendaftaran silahkan 
menghubungi 
Pusdiklat Teknis dan 
Fungsional pada alamat 
sbb: 
e-mail: 
pusdiklat.tf@lan.go.id 
atau 
pusdiklat.tf.lan@gmail.co
m 
pada telepon : 021-532 
9587 dan/atau 021-5367 
1594 
Bapak 
Parswono,S.Sos.,M.Si (Hp 
0813 82400163) 
selamat bekerja 

  

24 
29/04/20
16 10:36 

Saat ini kami mempunyai rencana untuk 
mengadakan kegiatan lokakarya tentang 
penyusunan visi dan misi program studi Sekolah 
Tinggi Agama Hindu Gde Pudja Mataram, sehingga 
kami memerlukan narasumber yang dapat 
memberikan materi tentang hal tersebut. untuk itu 
kami mohon informasi kepada HUMAS LAN untuk 
tujuan ini. 
 
Horma Saya 
Dr. Susilo Edi Purwanto,S.Ag., M.Si 
(Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Penegmbangan 
Lembaga) 
STAHN Gde Pudja Mataram 
HP. 081337932305 / 081907777178 

Permohonan Informasi 
Susilo Edi Purwanto 
<edisusilocs@gmail.com> 

02/05/20
16 13:12 

Terima kasih atas 
kunjungan anda, 
kami mohon maaf karena 
baru hari ini  Senin 2 Mei 
2016 menanggapi surat 
anda 
Menurut Hemat kami ada 
baiknya Bapak 
berkomunikasi dengan 
Ditjen Bimas Hindu di 
Kementerian Agama 
Republik Indonesia. Bisa 
menelusuri via google 
Selamat berkarya, semoga 
sukses 

  



25 
09/05/20
16 8:24 

Selamat pagi... 
Mohon info perihal persyaratan pendidikan calon 
widyaiswara beserta jadwal tahun 2016. 
Terima kasih… 

Permohonan Informasi 
Stephanus Warwey 
<stephanus.warwey2006@gmail.
com> 

11/05/20
16 9:19 

Berikut kami sampaiakn 
prosedur menjadi 
Widyaiswara dan jadwal 
diklat untuk tahun 2016 

Attachment 
Dokument 

26 
17/05/20
16 8:22 

Kepada Yth. 
Pemimpin Redaksi 
Warta LAN 
di tempat 
 
Dengan hormat, 
 
Melalui surat ini, mohon konfirmasi untuk 
Artikel/Opini  yang saya 
kirimkan ke  WARTA LAN, yang nerjudul: Pembinaan 
JFT: Antara Bingkai, 
Tujuan, dan Tantangan.  Bilamana sudah dimuat , 
apakah Warta LAN edisi 
yang memuat tulisan saya tersebut sudah selesai 
penyusunannya dan 
diterbitkan. 
 
Jika sudah dimuat, mohon kabari edisi nomor 
berapa WARTA LAN tersebut 
dimuat, dan link-nya (bila ada), serta mekanisme 
pengambilan honornya 
(menemui Bapak/Ibu siapa di LAN, pada hari 
apa+jam berapa) 
 
Berikut ini saya kirimkan kembali surat jawaban via 
email yang saya 
terima 14 Maret 2016, dan sertakan artkel/opini 
yang dimaksud. 
 
Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima 
kasih. 
 
Hormat saya, 

permohonan Informasi 
abdur.rahman 
<abdur.rahman@ui.ac.id> 

17/05/20
16 10:11 

Terima kasih atas 
konfirmasi saudara ke 
Redaksi Warta LAN 
Saat ini kami sedang 
proses editing untuk 
artikel Warta LAN edisi 
April 
Terkait artikel yang 
saudara sampaikan, saat 
ini masih masuk dalam 
listing pemuatan edisi 
April 
Informasi lebih lanjut 
nanti kami informasikan 
jika prosesnya sudah 
selesai 
 
Terima Kasih 

  



27 
26/05/20
16 14:11 

Assalamualaikum 
 
Saya Andika Nurholis kurnia putra dari Universitas 
Djuanda prodi Administrasi Negara, ingin bertanya 
apakah di LAN membuka Lowongan Magang,?   
Terutama untuk prodi Administrasi Negara selama 2 
bulan dari Akhir juni sampai akhir agustus ? 
Sebelumnya terimakasih jika dibuka lowongan 
magang mungkin saya akan mempersiapkan berkas 
apa saja yang harus disiapkan. Permohonan Informasi 

Andika Nkp 
<andikankp@gmail.com> 

07/06/20
16 9:59 

LAN Institusi 
Pemerintahan 
sesungguhnya menerima 
program magang dari 
berbagai perguruan tinggi, 
namun sayang sekali anda 
telat dalam proses 
pengajuan  dan/atau 
pertanyaan magang, 
karena saat ini LAN sudah 
cukup penuh untuk 
siswa/siswi magang. 
Sehingga tahun 2016 
sudah terisi penuh 
program magang 
dimaksud dan kami sudah 
tutup untuk kegiatan 
dimaksud. 
wassalam 

  

28 
02/06/20
16 10:41 

SAYA ADALAH SALAH SEORANG YANG 
BERKEINGINAN UNTUK MENJADI WIDYASWARA. 
KIRANYA BERKENAN MENGIRIMKAN JIKA ADA, INFO 
TENTANG JADWAL DIKLAT CALON WIDYASWARA! 
TERIMA KASIH  

Permohonan Informasi 
Halik Ok 
<halikok@rocketmail.com> 

06/06/20
16 13:54 

Terima kasih atas 
kunjungan anda, 
Kami informasikan bahwa 
seleksi calon widyaiswara 
tahun 2016 relah 
berlangsung pada 
1 Maret -5 April 2016, dan 
L 
AN hanya 
menyelenggarakan satu 
kali. 
Namun untuk konfirmasi 
lebih lanjut silahkan 
menghubungi 
Pusdiklat Teknis 
Fungsional LAN pada 
Nomor 021-5329 587 atau 
021-5367 1594 
dan pada e-mail: 

  



pusdiklat.tf@lan.go.id 
atau 
pusdiklat.tf.lan@gmail.co
m 
selamat bekerja 



29 
07/06/20
16 13:34 

Asssalamu'alaikum wr. wb. 
Saya Drs. Heri Iswahyudi, M.Ag. Kepala Dinas 
Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Pringsewu, Propinsi Lampung, ingin mendapatkan 
informasi terkait Prof. Dr. H. Mat Syuroh, MM, M.Si. 
Kemarin siang yang bersangkutan menemui saya di 
kantor meminta izin untuk melaksanakan seminar 
Karya Tulis Ilmiah. Proposal yg beliau bawa kurang 
menyakinkan, jauh dari yang seharusnya dihasilkan 
oleh seorang guru besar. Dalam kesempatan 
tersebut beliau mengaku sebagai WI LAN, demikian 
juga dalam CV beliau di materi paparan tercantum 
sebagai widyaiswara LAN dan ketua Widyaiswara 
Indonesia, saya makin ragu, sebab WI LAN pasti 
sibuk dengan kegiatan LAN di jkt maupun di daerah, 
tidak mungkin sempat ngurusi seminar guru di 
daerah-daerah. 
Untuk itu, mohon informasi apakah Prof. Dr. H. Mat 
Syuroh, MM, M.Si benar-benar widyaiswara LAN ? 
Beliau menjalankan aktifitas di daerah menggunakan 
LEMBAGA INFORMASI PEMBANGUNAN NASIONAL 
(LIPNAS). Beliau telah menyelenggarakan kegiatan di 
beberapa kabupaten di Lampung. Apakah hal ini 
diketahui oleh LAN RI. 
Mohon jawaban, hal ini penting demi kebaikan kita 
semua. Saya tidak ingin nama baik LAN dicatut untuk 
kepentingan pribadi.  
Sekadar info, saya adalah peserta Diklatpim II di 
PKP2A I Jatinangor. 
Demikian, terima kasih. 
 
Drs. Heri Iswahyudi, M.Ag. 
Kadisdikbudpar Kabupaten Pringsewu, Lampung 

Pengaduan 
Heri Iswahyudi 
<dikmen_tgms@yahoo.com> 

10/06/20
16 9:23 

Kami informasikan bahwa 
nama tersebut sudah 
kami konfirmasi di 
Pusbina Widyaiswara LAN, 
Bagian SDM LAN dan 
Pusdiklat KAN LAN; 
ternyata tidak terdata 
sebagai Widyaiswara LAN. 
Kami informasikan pula 
bahwa jika ada kegiatan 
apapun di darah atas 
nama LAN tidak mungkin 
perorangan HARUS 
menggunakan istitusi 
Lembaga Administrasi 
NEgara, serta segala 
surat-menyurat yang 
dikeluarkan oleh LAN RI 
menggunakan label BAR 
CODE (untuk menghindari 
pemalsuan) 
Demikian harap maklum. 

  

30 
27/07/20
16 10:30 

Apakah ada prodi untuk S2? 

Permohonan Informasi divanabilafaradis@gmail.com 

01/08/20
16 9:00 

Ada di STIa LAN silahkan 
menghubungi Ibu Neneng 
Sri Rahayu (0813 1847 
0898) 

  

mailto:divanabilafaradis@gmail.com


atau hubungi STIA LAN 
pada: 
email 
stialanjak@stialan.ac.id, 
stialanjak@gmail.com 

31 
01/08/20
16 9:40 

Selamat Pagi.. 
Mhon Izin, Saya Gunawan dari Lemsaneg ingin 
mengkonfirmasi terkait kegiatan pelantikan Deputi 
LAN yang dilaksanakan Sore Hari ini.. 
apakah ada nomor kontak yang bisa saya hubungi? 
saya Tlpn ke 3868201 tidak ada jawaban.. 
trimakasih.. 

Permohonan Informasi 
BAMBANG GUNAWAN 
<bambang.gunawan@lemsaneg.g
o.id> 

01/08/20
16 13:56 

Coba kenomor telepon 
021-3455021 Ext: 
197,199, dan 199 (Bagian 
SDM) 

  

32 
06/09/20
16 19:55 

Assalamualaikum. maaf saya mau bertanya, apakah 
buku SANKRI untuk 
pembelajaran di Perguruan Tinggi masih di 
produksi? Saya mencari di 
toko buku tidak ada. 
Mohon bantuannya Pak. Terimakasih 

Permohonan Informasi dini puzi <diniaf13@gmail.com> 
06/09/20
16 19:55 

Terima kasih atas 
kunjungan anda, 
kami indformasikan LAN 
saat ini sdh tidak 
menerbitkan lagi 
dan kalau memerlukan 
paling bisa kunjungi 
Perpustakaan LAN yang 
berada di 
Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai Negeri 
(PPLPN) di Gedung 
Makarti bhakti Nagari 
Jl.Administrasi II, 
Pejompongan-
Petamburan 
Jakarta Pusat 

  

33 
14/09/20
16 7:28 

Selamat pagi, 
Mohon informasi apakah ada undangan dari LAN 
untuk tanggal 23 September 2016? 
Terima Kasih Permohonan Informasi 

Sekda Kebumen 
<sekdakabkebumen@gmail.com> 

19/09/20
16 10:11 

Tanggal 21 September 
LAN akan 
menyelenggarakan 
Seminar Nasional 
"Kemitraan Strategis 
dalam Memebangun 
Indonesia Inovatif" bila 

  



ingin menghadiri silahkan 
konfirmasi kepada email: 
yanlik@lan.go.id atau hp 
Bayu 0815 7754 882 

34 
20/09/20
16 19:01 

selamat malam, saya aries samudra wicaksono, saya 
menanyakan apakah tahun 2016 ada lowongan kerja 
di LAN. dimana pendidikan minimalnya S1 
administrasi publik. terima kasih, selamat malam 

Permohonan Informasi 
aries kadal 
<arieskadal@gmail.com> 

21/09/20
16 13:34 

Terima kasih atas 
kunjungan anda, 
 
Kami informasikan, hinga 
saat ini LAN belum akan 
membuka/menerima 
lowongan CPNS; 
hal ini sesuai dengan 
kebijakan pemerintah 
pusat. Namun bila 
menerima CPNS 
pengumuman dan seluruh 
persyaratan akan 
disampaikan melalui web 
lan; begitupun dengan 
seluruh instansi 
pemerintah lainnya. 

  

35 
27/09/20
16 20:11 

assalammualaikum wr.wb  
bapak/ ibu yang terhormat  
 
saya ingin bertanya bagaimana cara melamar 
menjadi lembaga administrasi nasional ( LAN ). 
Saya kuliah di jurusan administrasi negara . 
 
saya udah buka wab nya , tetapi tidak tahu 
bagaimana mendaftar onlinenya . 
dan lihat dimana ? 
 saya mohon kepada bapak / ibu untuk berkenan 
membalas email saya . 
terimakasih 

Permohonan Informasi 
Fipit Yuni Aristiani 
<fipityuni@gmail.com> 

28/09/20
16 12:51 

Baik nak, nanti bila LAN 
sudah ada pengumuman 
untuk menerima CPNS 
akan ditayangkan dalam 
web LAN ada judulnya 
Pengumuman 
Penerimaan CPNS 
(Informasi Penerimaan 
CPNS). 
Tetapi hingga saat ini 
belum ada informasi 
penerimaan CPNS 

  



36 
29/09/20
16 13:56 

Assalamu alaikum. Selamat siang. 
Mohon maaf bapak/ibu mengganggu waktunya. 
Sebelumnya saya bermaksud untuk mengetahui 
persyaratan pendaftaran LAN, Kira-kira pendaftaran 
LAN bisa dikirimkan link untuk mengetahui 
persyaratan dan prosedur pendaftarannya? 
Terima kasih banyak bapak/ibu. 

Permohonan Informasi 
ashariilyasdong 
<ashariilyasdong@gmail.com> 

29/09/20
16 14:03 

Terima kasih atas 
kunjungan anda, 
keinginan anda untuk 
mendaftar di LAN ? 
sebagai Pegwai atau 
Mahasiswa STIA LAN 
Untuk pendaftaran 
CPNS/CP-ASN di LAN, 
nanti pada saat sudah ada 
pengumuman 
penerimaan Calon 
Pegawai ASN LAN atau 
Calon PNs LAN akan 
disuratkan sarat-saratnya. 
Tentunya di umumkan di 
web ini juga. 
Kalau pendaftara calon 
mahasiswa STIA LAN 
silahkan menghubungi 
stialanjak@stiala.ac.id 

  

37 
08/10/20
16 9:12 

Assalamualaikum Bapak/Ibu, Saya mau tanya 
apakah ada lowongan pekerjaan di LAN RI sebagai 
pegawai honorer (Non PNS) untuk lulusan S1 
Administrasi Negara? 
Mohon info sekiranya jika ada lowongan sebagai 
pegawai honorer (Non PNS) saya bisa lihat 
informasinya dimana ya Pak/Bu? 
Terimakasih sebelumnya Permohonan Informasi 

Rizki Parhani 
<rizkiparhani@gmail.com> 

10/10/20
16 11:40 

Yth. Rizki Parhani, 
Kami informasikan bahwa 
sekarang ini LAN tidak 
mengerjakan pegawai 
honorer baru, kecuali 
yang sudah ada itu pun 
sudah melalui perusahaan 
lain (outsourching). 
Silahkan pantau terus 
lan.go.id, bila nanti ada 
pengumuman 
penerimaan cpns anda 
dpt mengajukan 
permohonan sebagai cpns 
LAN 

  



38 
17/10/20
16 20:43 

Dengan hormat, 
Berdasarkan informasi di situs : www.sida.lanri.info 
bagian alumni diklat prajabatan honorer K1-K2 
Angkatan 1 BDK Jawa Tengah,ada kesalahan data 
atasnama 
Nama : Agus Arwani, M.Ag. 
NIP   : 197608072014121002 
Satker: STAIN Pekalongan 
 
Kesalahan data tersebut pada penulisan Golongan. 
pada Golongan tertulis IIIa, adapun yang benar 
adalah Gol. IIIb berdasarkan SK CPNS. 
Mohon perbaikan baik data alumni dan dan apabila 
ada kesalahan dalam penerbitan STTPL mohon 
bantuan perbaikannya. 
Mohon maaf sebelum dan sesudahnya. Atas 
perhatian dan terkabulnya permohonan kami 
ucapkan terima kasih. 
 
Hormat saya, 

Pengaduan 
agus.arwani@stain-
pekalongan.ac.id 

  

    

39 
26/10/20
16 14:07 

Selamat siang, 
 
Saya Novia Sekar mahasiswi semester 5 program 
studi Administrasi Perkantoran & Sekretaris dari 
Vokasi Universitas Indonesia. 
 
Saya ingin bertanya mengenai info magang di 
Lembaga Administrasi Negara. Untuk 
persyaratannya apa saja ya? Mohon infomasinya, 
terima kasih. 

Permohonan Informasi Vivi N. <vivinzm@gmail.com> 
27/10/20
16 12:44 

Persyaartannya hanya 
surat resmi dari rektorat, 
itus aja 
dan kami informasikan 
untuk tahun ini samapai 
dengan bulan Mei 2017 
sudah full book, sehingga 
bila ingin magang di LAN 
seterlah Mei 
Segera  kirim surat ke LAN 
bila berkehendak 

  

mailto:agus.arwani@stain-pekalongan.ac.id
mailto:agus.arwani@stain-pekalongan.ac.id


40 
27/11/20

16 17:56 

Kepada Yth. Deputi Bidang Diklat Lembaga 
Administrasi Negara Republik Indonesia 
 
Terlampir kami  sampaikan Surat Permintaan 
Pertimbangan Kembali Peserta an. ZULFADLI, SE, 
M.CIO Mengikuti Jam Pelajaran pada Diklatpim Tk. 
IV Angkatan II Kelas B Tahun 2016 untuk menutupi 
kekurangan jam pelajaran dengan ketidakhadiran 
sebanyak 18 JP pada jam pelajaran pembimbingan 
tanggal 7 s/d 8 November 2016 dikarenakan yang 
bersangkutan dalam keadaan kurang sehat (sakit). 

Pengaduan 
BKPP Kabupaten Nagan Raya 
<bkpp.pemkab.naganraya@gmail
.com> 

  

    

41 
01/12/20
16 23:49 

selamat malam, saya mahasiswi fakutas hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. saya ingin 
menanyakan syarat apa saja yang harus dilampirkan 
untuk mengajukan magang di lembaga administrasi 
negara? dan berapa lama proses pengajuannya?  
terima kasih 
 
Best Regards, 

Permohonan Informasi 
Resti Fouziah 
<restifouziah@gmail.com> 

06/12/20
16 9:24 

Informasi proses 
pengajuan magang di 
LAN, silahkan saja 
mengajukan: 
Surat Permohonan,dari 
kampus (instansi) seperti 
biasanya surat 
permohona magang, 
paling tidak  ada informasi 
tentang, waktu 
pelaksanaan,tema/judul 
pokok kegiatan, dll yang 
info yang dianggap perlu. 
dilampiri: 
proposal magang ( latar 
belakang, tujuan dan 
manfaat magang ( tujuan 
khusus, tujuan umum), 
waktu, pelaksanaan 
kegiatan, program kerja, 
dan penutup). Program 
Kerja ( program, uraian 
kegiatan, 
tujuan,target).surat kirim 

  



via e-mail saja agar lebih 
cepat. 

42 
02/12/20
16 15:26 

Selamat Siang, 
 
Mohon informasinya untuk tahun 2017, apakah ada 
diklat Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)? 
Kalau ada, saya berkenan untuk mengikuti diklat 
yang dimaksud. Atau apakah ada contact person 
yang bisa saya hubungi untuk menanyakan 
mengenai jenis diklat yang dilaksanakan oleh LAN. 
Demikian pertanyaan saya, atas perhatiannya 
diucapkan terima kasih. 

Permohonan Informasi 
Rianita Ramadia Sari 
<cece_ia@yahoo.co.id> 

06/12/20
16 8:41 

Terima kasih atas 
kunjungan anda, 
kalau memperhatikan 
jadwal Kalender Diklat 
2017 (tentative) dari 
Pusdiklat TF LAN diklat 
AKD tidak ada dalam 
kegiatan tahun 2017. 
Namun untuk informasi 
lebih lanjut silahkan 
berkomunikasi langsung 
dg pusdiklat TF LAN pada 
alamat berikut: 
e-mail: 
pusdiklat.tf@lan.go.id 
atau 
pusdiklat.tf.lan@gmail.co
m 

  

43 
21/12/20
16 21:26 

Bapak dan Ibu yg terhormat,  
 
Saya mohon informasi bagaimana mau mendaftar 
sebagai calon widyaswara??apakah melalui badan 
diklat tingkat provinsi atau langsung pusat.  
 
Demikian terima kasih atas perhatiannya. 

Permohonan Informasi 
Tanti Kustanti 
<kustanti47@gmail.com> 

23/12/20
16 9:37 

Terima kasih atas 
kunjungan anda, 
untuk info calon 
Widyaiswara bapak 
silahkan Kunjungi: 
lan.go.id > Kedeputian 
(pada menu utama), lalu 
Deputi Diklat Aparatur > 
Pusbina Widyaiswara 
(klik) > klik SIWI > pilih 

  



(klik) informasi Calon 
Widyaiswara. 
selamat bekerja 

44 
29/12/20
16 16:11 

Dengan ini kami sampaikan surat permohonan 
perbaikan kualifikasi. 
Mohon untuk dititipkan kepada Kepala P3D 
Lembaga Administrasi Negeri RI, Jakarta. 
Atas perhatian dan bantuannnya, kami ucapkan 
terima kasih 

Pengaduan 
Kepegawaian Bdk bandung 
<kepeg.bdkbdg@yahoo.co.id> 

04/01/20
17 13:13 

kepeg bkd bandung, surat 
ini  (yang anda kirimkan) 
tidak ada naskahnya 
(lampirannya) foto 
copy/scan kosong 
terima kasih 

Dokumen 
Terlampir 



45 
09/01/20
17 21:02 

Assalamualaikum wrwb 
 
Selamat Malam 
 
Kepada Yth Pimpinan LAN 
 
Perkenalkan saya Dr. Dadan Suryana dari Lemabaga 
Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu 
Universities Negeri Padang, saya mau bertanya 
tentang pelaksanaan pelatihan reform leader 
academy (RLA) tanggal 22 Februari 2017. 
 
Saya mohon informasi, bagaimana prosedur jika 
Universitari Negeri Padang mau mengirimkan dosen 
untuk mengiktu pelatihan tersebut, apa 
persyaratannya?, berapa biayanya? dan berapa 
lama?  
 
demikian surat ini kami sampaikan, kami menunggu 
informasinya 
 
terimakasih 
 
wassalam 
selamat malam 
 
Dr. Dadan Suryana 

Permohonan Informasi 
Dadan Suryana 
<dadan.suryana@yahoo.com> 

10/01/20
17 10:12 

Pusdiklat Teknis fugsional 
LAN 
(pusdiklat.tf@lan.go.id 
atau 
pusdiklat.tf.lan@gmail.co
m) serta telepon 021-532 
9587 , 536 71 594 atau HP 
Kabagmin : Bapak 
Parasono,S.Sos.,M.Si: 
0813 8240 0163 

  



46 
17/01/20
17 11:58 

Selamat Siang Pak.. Pak Nama Saya Budi Syahri saya 
mau konfirmasi bahwa di Situs SiDA - Sistem 
Informasi Diklat Aparatur pada bagian data alumni 
bahwa data dengan NIP 19900207 201504 1 003 
seharusnya bernama Budi Syahri, S.Pd., M.Pd.T 
tetapi pada data SiDA - Sistem Informasi Diklat 
Aparatur namanya Ahmad Muhajir. padahal Ahmad 
Muhajir itu no NIPnya yang sebenarnya adalah 
19900207 201504 1 002. Mohon di cek kembali 
berkas dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi 
Sumatera Barat yang melakukan diklat 14 
September 2016 - 25 October 2016 angkatan 2 
supaya tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.  

Pengaduan 
Budi Syahri 
<budisyahri@ymail.com> 

  

    

47 
18/01/20
17 9:51 

Assalam wrwb 
Nama saya rio wisnu hartanto, PNS di BPSDM Prov 
Maluku Utara 
Saya mohon info mengenai penyelenggaraan Diklat 
TOT Calon Widyaiswara...adapun pertanyaan saya 
sebagai berikut : 
1. Tempat Pelaksanaan diklat TOT cawid 
2. Waktu pelaksanaan 
3. cara pendaftaran 
Mohon informasi... 
Terima kasih 

Permohonan Informasi 
Rio Hartanto 
<riowisnuhartanto1987@gmail.co
m> 

18/01/20
17 10:30 

Kami sampaikan 
mekanisme menjadi 
cawid dalam lampiran, 
semoga sukses 

Dokumen 
Terlampir 



48 
31/01/20
17 12:47 

Selamat Siang... 
 
Langsung Saja Bapak/Ibu Fisip Mau Melanggan 
Jurnal Ilmu Administrasi dan Jurnal Transformasi 
Administrasi dari Th 2013-sekarang caranya gmn? 
Bisa minta rincian harganya bapak/ibu? Terimakasih 

Permohonan Informasi 
Eva Aihulia 
<evaaihulia@gmail.com> 

01/02/20
17 15:22 

STIA LAN Jakarta 
Redaktur Jurnal Ilmu 
Administrasi 
Jl. Administrasi II, 
Pejompongan, Jakarta 
Pusat 10260 
(021) 5347085, (021) 
5328496, (021) 5326396 
(021) 5329996, (021) 
53651793 
info@stialan.ac.id 
stialanjakarta.ac.id 
 
Redaktur Jurnal 
Transformasi Administrasi 
PKP2A IV LAN Aceh 
Alamat: 
Jl. DR. Mr. Teuku Haji 
Muhammad Hasan 
Kecamatan Darul Imarah 
Aceh Besar 
Telp.: (0651) 8010900, 
8010901, 8010902, 
8010903 
Fax.: (0651) 7552568 
Email: 
pkp2a.aceh@lan.go.id 
Kami persilahkan 
langsung 
menghubunginya 

  



49 
22/02/20
17 11:55 

Yth Kepala Diklat Aparatur LAN RI Jakarta 
 
sehubungan dengan adanya telah dikeluarkannya 
jadwal diklat aparatur dari LAN RI, saya berkeinginan 
mengikuti diklat analis kebijakan periode Mei 2017.  
 
Namun perkenannya untuk diberikan kepada kami, 
persyaratan dan administrasi lain guna mengikuti 
diklat dimaksud. 
 
Sebagai informasi, saya adalah salah satu alumni 
diklatpim Tk. III angkatan XV di PKP2A II LAN 
Makassar tahun 2016 
 
Salam 

Permohonan Informasi 
Sariamin Sahari 
<sariaminsahari@yahoo.com> 

23/02/20
17 13:34 

 
Untuk informasi lebih 
lanjut, bapak bisa 
menghubingi alamta 
berikut: 
PUSAKA (pusat 
Pembinaan Analis 
Kebijakan) 
Fax. 021 (3800187), email: 
aldi_z@yahoo.co.id 
(kabagmin Pusaka) 
Telp 021-345 5021-4 Ext: 
123 Al Zuhruf) 

  

50 
22/02/20
17 12:13 

maaf saya PNS di daerah. mau tanya: Apakah ada 
diklat calon widyaiswara tahun 2017 dan bagaimana 
pembiayaannya? 
terima kasih Permohonan Informasi 

Goimawan Lubis 
<goimlubis@gmail.com> 

23/02/20
17 13:46 

Untuk selengkapnya 
silahkan komunikasi 
dengan Pusdiklat Teknis 
Fungsional LAN pada 
nomor di lembaran 
Kalender Kegiatan 2017 
berikut: 

Dokumen 
Terlampir 

51 
24/02/20
17 23:19 

Assalamualaikum wr.wb 
Bagaimana dengan lulusan STIA-LAN apakah 
diutamakan untuk bekerja di 
BUMN/Pemerintah/PNS? 
Terimakasih 

Permohonan Informasi 
amri khurniawan 
<amrikhurniawanazga3@gmail.co
m> 

27/02/20
17 10:30 

Terima kasih atas 
kunjungan anda, 
kami informasikan bahwa 
STIA LAN, memang hanya 
untuk para pegawai 
pemerintahan (PNS, ASN, 
TNI, POLRI, Kementerian 
Pegawai Pemda, LPNK 
(lembaga pemerintah non 
kementerian), BUMN, 
BUMD). 
Jadi sudah pasti bekerja 
Yang belum menjadi 
pegawai pemerintah 

  



belum bisa kuliah di STIA 
LAN, begitu peraturannya. 
Selamat berkarya 

51 
25/02/20
17 23:13 

undangan seminar universitas pancasila dan PKMDI  
Permohonan Informasi 

evin astuti 
<evinastuti79@gmail.com> 

  
    

52 
26/02/20
17 17:20 

permohonan pemberian kewenangan yang lebih 
tajam untuk Lembaga Pemantau Pelayanan Publik 
kepada Pemerintah   

Permohonan Informasi 
senapati prasaja 
<senapatiprasaja@gmail.com> 

  

    

52 
27/02/20
17 10:15 

permohonan ijin kunjungan industri SMK N 4 Klaten 
ke Lembaga Administrasi Negara RI  

Permohonan Informasi 
ricca innaya 
<innaya_ricca@yahoo.com> 

  
    

52 
27/02/20
17 17:27 

pertanyaan mengenai mitra kerjasama  
Permohonan Informasi 

amri khurniawan 
<amrikhurniawanazga3@gmail.co
m> 

  

    

53 
27/02/20
17 23:44 

undangan penawaran pelatihan  
Permohonan Informasi 

humas pppi 
<humas@diklatpppi.com> 

  
    

53 
28/02/20
17  14,51  

GPR Rprt 28 februari 2017  
permohonan Informasi pengolahanisupublik@gmai.com   

    

54 
28/02/20
17 14:51 

jadwal diklat  
permohonan Informasi dwi susilo <dassusilo@gmail.com.   

    

56 
28/02/20
17 8:59 

pemberitahuan mengenai beasiswa s2 bidang 
informatika kementrian kominfo 2018 permohonan Informasi 

beasiswa DN Informartika 
<beasiswadninformatika@gmail.c
om> 

  
    

55 
28/02/20
17 15:22 

permohonan kesediaan menjadi narasumber 
permohonan Informasi 

pulitbang TVRI 
<pulitbang_lpptvri@yahoo.com>  

  
    

mailto:evinastuti79@gmail.com
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mailto:senapatiprasaja@gmail.com
mailto:senapatiprasaja@gmail.com
mailto:innaya_ricca@yahoo.com
mailto:innaya_ricca@yahoo.com
mailto:innaya_ricca@yahoo.com
mailto:innaya_ricca@yahoo.com
mailto:innaya_ricca@yahoo.com
mailto:humas@diklatpppi.com
mailto:humas@diklatpppi.com
mailto:pengolahanisupublik@gmai.com
mailto:dassusilo@gmail.com
mailto:beasiswadninformatika@gmail.com
mailto:beasiswadninformatika@gmail.com


56 
3/9/2017 

12.39 

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh. 
 
Kami mendapat laporan dari Masyarakat yang peduli 
tentang Efisiensi Anggaran Negara dan peduli 
tentang tata kelola Organisasi Kelembagaan 
pemerintah yang Baik yang disebabkan oleh 
beberapa hal antara lain: 
 
1. Adanya beberapa Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian dengan Tugas Pokok dan fungsi yang 
sama, seperti Sekretariat Kabinet Tugas Pokok dan 
Fungsinya sebenarnya semua sudah di lakukan oleh 
Kementerian Sekretariat Negara, jadi pekerjaan dan 
kebijakan mengakibatkan tumpang tindih sehingga 
terjadi koordinasi yang tidak efektif dan efisien serta 
terjadi pemborosan Anggaran negara/uang rakyat 
dalam hal administrasi negara, apabila di gabungkan 
hanya satu anggaran negara saja yaitu dalam 
Kementerian Sekretariat Negara saja. 

pengaduan  
Rahmat Adil 
<adilrahmat25@gmail.com>  

  

    



57 
3/25/201

7 11.01  

Selamat Pagi, 
Assalamualaikum wr. wb, 
 
Perkenalkan nama saya Valiant Dwi Andika, salah 
satu mahasiswa Manajemen dan Kebijakan Publik 
UGM. Melalui email ini saya ingin bertanya 
mengenai proses untuk mendaftar magang di 
Lembaga Administrasi Negara (LAN), diantaranya 
adalah: 
 
1. apakah ada periode tertentu dalam proses 
penerimaan mahasiswa magang di LAN atau tidak 
ada periode pembukaan magang tertentu. 
2. persyaratan untuk mendaftar magang di LAN. 
 
sekian, 
Terimakasih, 
Wassalamualaikum wr. wb. 

pengaduan informasi  
Rahmat Adil 
<adilrahmat25@gmail.com>  

  

    

58 
3/28/201

7 13.02 

kepada Yth. Bersama ini kami sampaikan surat 
pengumuman seleksi terbuka sebagai berikut: 
1. Pengumuman Seleksi Terbuka Asisten Komisioner 
KASN. 
2. Pengumuman Seleksi Pengisian Jabatan Pengawas 
(Es. IV), Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana 
KASN 
Kami mohon perkenan Bapak untuk dapat 
menyampaikan kepada pegawai di lingkungan 
Kementerian/Lembaganya. 
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan 
perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih. 
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan 
perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih. 

permohonan informasi  
Mr Derajat Agus 
<agus_kc@gamil.com> 

  

    



59 
4/23/201

7 10.34   

Yth. Pimpinan Tinggi LAN RI 
       di Jakarta 
 
Dengan hormat, 
Dalam Rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
kinerja Aparatur Sipil Negara dan dalam upaya 
pemberian payment (reward) kepada ASN yang 
berkinerja baik serta punishment kepada ASN yang 
berkinerja sebliknya. berikut kami memperkenalkan 
sekaligus menawarkan sebiha hasil penelitian 
inovatif terhadap kinerja ASN. Inovasi tersebut 
dalam bentuk "Pengembangan Kartu Kinerja ASN 
berbasis Networking Smartphone System". Hasil 
Pengembangan ini telah kami lakukan reliabilitas 
dan validitas, serta telah kami uji petik pada 3 
Kabupaten dan Kota di Prov. Sulawesi Tenggara, 
Hasilnya sangat signifikan dalam rangka penerapan 
system tersebut. Secara Umum saya dapat jelaskan 
bahwa kartu kinerja tersebut berangkat dari hasil 
adopsi BSC Robert Kaplan menjadi sebuah konsep 
saya yang kemudian diberi nama "Values Card 
Emloyees" (belum dpt dikatakan teori krn belum di 
CFA) yang telah saya uji pengaruhnya pada tesis 
magister manajemen saya, Kemudian saya 
melakukan regenerasi menjadi kartu kinerja ASN. 
Kartu kinerja ini agar pelaksanaannya lebih objektif 
maka dilakukan melalui pengembangan sistem 
aplikasi yang saya beri nama Networking 
Smartphone System (NSS). 
Untuk lebih jelasnya berikut saya kirimkan dokumen 
naskah akademisnya 
demikian dapat saya tawarkan buat pengelolaan 
ASN yang berdaya guna 
Wass 
Hormat Kami 

Ridwan Badallah 
<ridwanbadallahdkp@gmail
.com>  

    

    

60 
3/8/2017 

13.38 

       
    



61  
laporan masyarkat untuk penggabungan sekretariat 
kabinet ke dalam Kementrian Sekertariat Negara  pengaduan  

Rahmat Adil 
<adilrahmat25@gmail.com>  

  

    

62 
4/26/201

7 11.00  

Selamat siang bapak/ibu yang terhormat. 
 
Saya ingin menanyakan mengenai informasi magang 
bagi mahasiswa tingkat 3 (tiga), apakah Lembaga 
Administrasi Negara membuka lowongan magang 
tersebut pada bulan Juni atau Juli 2017? 
 
Mohon diinformasikan mengenai lowongan magang 
tersebut. Saya menyampaikan terima kasih atas 
perhatian bapak/ ibu. 

permohonan informasi  
vina rizkanti 
<vrizkanti@gmail.com>  

  

    

63 
4/28/201

7 07.53  

Assalamu'alaikum, 
 
Selamat pagi, 
 
Kepada Yth.  
Kepala Lembaga Administrasi Negara RI 
 
Berikut kami lampirkan Surat Kepala BPSDM Provinsi 
Kaltim No. 893 / 319 / IV / BPSDM / 2017 Perihal 
Koordinasi Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan dan 
Diklat Pelatihan Dasar CPNS 
 
atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima 
kasih. 

permohonan informasi  
SKPK BSDM 
<skpk.bpsdmprovkaltim@gmail.c
om>  

  

    



64 
5/13/201

7 19.27   

Kepada : 
Bapak – bapak Yang terhormat 
Reformasi Birokrasi 
D/a : humas@lan.go.id 
  
Dengan hormat 
Telah terjadi pelanggaran dan kode etik 
dilingkungan kementrian ketenagakerjaan dengan 
beredarnya informasi di internet dengan alamat : 
http://joobmedia.com/medianasional/2017/05/02/
Penempatan pejabat eselon III dan IV dilingkungan 
kemenaker menuai kontroversi/ 
Ini perlu di cermasi masalahnya bukan saja dari 
sumbernya tapi kejadiannya apakah benar benar 
terjadi pada era transparansi masih ada yang 
bermain uang untuk mendapatkan jabatan tersebut. 
di tempat 
 
 
Dengan hormat, 
 
 
Bersama ini dikirimkan undangan sosialisasi Program 
Pendidikan Reguler Angkatan  (PPRA) TA. 2018 
Lemhannas RI (terlampir) 
Dimohon untuk mengirimkan 2 (dua) org perwakilan  
untuk menghadiri kegiatan dimaksud 
 
Atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan banyak 
terimakasih  

pengaduan  
sugeng raharjo 
<raharjosugeng59@yahoo.com>  

  

    



65 
5/22/201

7 22.00  

Selamat Sore, saya staf BPSDM Provinsi Bali, dalam 
hal ini menyampaikan perihal : mohon untuk 
diterbitkan Nomor STTPP Diklatpim Tingkat II 
Angkatan II di Badan Pengembangan SDM Provinsi 
Bali Tahun 2017 
daftar hadir terlampir 
mohon untuk diproses dan kerjasamanya, 
terimakasih. 
di tempat 
 
 
Dengan hormat, 
 
 
Bersama ini dikirimkan undangan sosialisasi Program 
Pendidikan Reguler Angkatan  (PPRA) TA. 2018 
Lemhannas RI (terlampir) 
Dimohon untuk mengirimkan 2 (dua) org perwakilan  
untuk menghadiri kegiatan dimaksud 
 
Atas kerjasama dan kehadirannya diucapkan banyak 
terimakasih  

permohonan informasi  
ida bagus oka s.w 
<tugusparjo22@gmail.com>  

  

    



66 
6/8/2017 

12.27 

Kepada Yth. 
Ketua/Kepala/Pimpinan/Atasan PPID 
Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
c.q. Kepala Humas/PPID 
di 
     Tempat. 
 
Dengan hormat, 
 
Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) Republik Indonesia 
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (UU KIP) sesuai dengan fungsi dan tugasnya, 
adalah termasuk menyelenggarakan penilaian 
pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di 
seluruh Badan Publik, yang selanjutnya akan 
dilakukan pemeringkatan. Agenda tahunan ini 
bertujuan untuk menilai Badan Publik dalam 
menjalankan kewajiban mengumumkan, 
menyediakan, dan melayani permohonan Informasi 
Publik, serta melakukan pengelolaan informasi dan 
dokumentasi. 

permohonan informasi  
mkuncorobayuaji@komisiinforma
si.go.id  

  

    

mailto:mkuncorobayuaji@komisiinformasi.go.id
mailto:mkuncorobayuaji@komisiinformasi.go.id


67 
6/15/201

7 17.13 

Yth. Karo Perencanaan, Hukum dan Protokol LAN RI 
 
CC. Kepala PKP2A LAN Aceh, Direktur Pelaksanaan 
Anggaran-DJPB 
 
 
 
Berikut kami sampaikan surat Kepala Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Prov. Aceh no S-463/WPB.01/2017 
tanggal 15 Juni 2017 hal permohonan diskusi 
terbatas terkait pembahasan kinerja pelaksanaan 
anggaran satker PKP2A IV LAN Aceh. 
 
 
 
Demikian kami sampaikan atas perhatiannya 
diucapkan terima kasih. 

permohonan informasi  
PA 1 Aceh 
<pa1acehkemenkeu.go.id>  

  

    



68 
7/3/2017 

12.52 

Selamat Siang, 
 
Saya Imam Safari Hidayat, Calon Widyaiswara dari 
Kementerian Linigkungan Hidup dan Kehutanan  
 
beberapa waktu yang lalu informasi dari 
kepegawaian KMLHK bahwa rombongan kami sudah 
diajukan ke LAN untuk mengikuti Diklat dan Seleksi 
Calon Widyaisawara sebanyak 9 orang apakah info 
diklat yang ada di internet 26 orang itu sudah 
termasuk kami dari KMLHK atau belum ?  
 
jika dari kami yang 9 orang ini ingin mengikuti diklat 
tersebut karena diklat tersebut susah diadakan jika 
pesertanya kurang langkah apa yang bisa kami 
tempuh. 

permohonan informasi 
Imam Safari Hidayat 
<imamsafarih@gmail.com>  

  

    

69 
7/4/2017 

11.35 

Assalamu'alaikum, 
 
Selamat pagi, 
 
Kepada Yth, 
Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik 
Indonesia 
 
Berikut kami lampirkan Surat Permohonan Sebagai 
Narasumber dalam acara "Workshop dan Dialog 
Interaktif" dengan tema "Peran Serta PNS, Pelajar 
dan Mahasiswa Dalam Mendukung Program 
Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)". 
 
atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih. 

permohonan informasi  
SKPK BSDM 
<skpk.bpsdmprovkaltim@gmail.c
om>  

  

    



70 
7/28/201

7 14.18 

Kepada Yth. Bapak/Ibu Humas 
 
 
Dengan hormat, 
 
Saya seorang peneliti Balitbang Kemenkes dan 
berminat untuk memasukkan artikel ke Jurnal 
Desentralisasi, mohon info bagaimakah caranya? 
Atas perhatian dan kerjasama diucapkan 
terimakasih. 

permohonan informasi  
risqa novita 
<rn_smile01@yahoo.com>  

  

    

70 
8/11/201

7 08.12  

BKN menganjurkan setiap pns punya email dan 
online untuk melengkapi/mengetahui status  , tetapi 
kenyataan malah tidak bertanggung jawab , padahal 
untuk menjadi pns melalui prosedur yang   
cukup berliku2 , setelah diterima ditelantarkan 
segalanya status dll, tidak bisa membedakan crash 
program  atau pns , semua itu kan memerlukan 
biaya yang tidak sedikit padahal orang2 yang 
mengurusi  pandai2 pakai gelar macam2 atau ada 
sesuatu dibalik ini semua , kalau tidak ditanggapi , 
akan saya teruskan ke instansi2 lain yang ada 
kaitannya ,terima kasih . hormat saya Juda Prasetio 
nip.lama 630006081 

pengaduan  
yuda prasetio 
<prasetioy33@gmail.com>  

  

    



71 
9/19/201

7 10.15  

 
Dengan Hormat, 
 
Bersama ini saya, 
 
Nama     :    Bagus Yudo Sundoro 
NIP        :    19760524 200902 1001 
 
 
Dengan ini mengajukan permohonan informasi 
terkait dengan persyaratan-persyaratan untuk 
menjadi Widya Iswara, disamping itu saya juga 
memohon informasi terkait Pelaksanaan Seleksi dan 
Pendididkan Latihan 
Widya Iswara untuk Tahun 2018 yang akan 
dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara 
(LAN) 
 
Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas 
perhatian serta informasinya, saya mengucapkan 
terimakasih. 

permohonan informasi  
bagus yudo sundoro 
<kresnabayu.76@gmail.com>  

  

    



72 
9/19/201

7 10.51  

 
Dengan Hormat, 
 
Bersama ini saya, 
 
Nama     :    Bagus Yudo Sundoro 
NIP        :    19760524 200902 1001 
 
 
Dengan ini mengajukan permohonan informasi 
terkait dengan persyaratan-persyaratan untuk 
menjadi Widya Iswara, disamping itu saya juga 
memohon informasi terkait Pelaksanaan Seleksi dan 
Pendididkan Latihan 
Widya Iswara untuk Tahun 2018 yang akan 
dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara 
(LAN) 
 
Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas 
perhatian serta informasinya, saya mengucapkan 
terimakasih. 

pengaduan  
bagus yudo sundoro 
<kresnabayu.76@gmail.com>  

  

    



73 
09/23/20
17  12.18  

Ini untuk ketiga kalinya saya mengirim pesan .  
Saya sangat menghormati lembaga Lan, 
lembaga yang punya sistem pns sendiri,  
permasalahan input data pribadi tidak bisa di tolerir 
,  
kesalahan sistem yang error dan membuat jadi ter 
save pun juga tidak bisa di tolerir ..  
 
Apa dua kesalahan tersebut begitu sangat Fatal dan 
membuaat kerugian besar buat negara.  
yang bernaasib sama seperti saya juga cukup banyak 
..  
 
Sayaa kira pemerinthan yang sekarang ini sudah 
saangat baik kepada rakyatnya  
kesalahan yg sangat fatal ajaa bisa diampuni 
pemerintah .  
Masaa kesalahan sistem memupus harapan anak 
bangsa untuk mengabdi kepada negara .  
 
Terima kasih sebelumnya pak  
semoga pintu hati bapak,ibu sekalian terbukakan  
 
Salam  

pengaduan  
ian pasaribu 
<ianpasaribu20@gmail.com>  

  

    

74 
23/09/20
17 12:39 

assalamualikum 
selamat siang 
 
saya anita sari, ingin bertanya berhubungan cpns 
LAN dimana saya ingin memperbaiki tanggal lulus 
yang ada di data pendidikan saya ketika mendaftar 
di website, adanya kesalahan yang semula saya ketik 
benar tetapi setelah proses lanjut saya lihat data 
tersebut salah. apa bisa diperbaiki ?  
 
terima kasih 

permohonan informasi 
Anita sari  
<nitaanitasari9@gmail.com> 

  

    

mailto:nitaanitasari9@gmail.com
mailto:nitaanitasari9@gmail.com


75 
24/09/20
17 0:30 

Yth Humas LAN 
 
Mohon maaf saya Lia Safitri berniat mendaftar CPNS 
di LAN, waktu saya berhasil login saya mengisi 
beberapa hal di lembar biodata 
http://cpns.lan.go.id/cpns, lalu data saya simpan 
tapi ternyata no ijazah belum saya isi bagaimana 
cara mengedit no ijasah yang kelewatan belum saya 
isi ? soalnya saya sudah coba banyak cara tetapi 
tidak menemukan cara mengisi no ijasah tersebut 
 
Mohon Tanggapannya, 
 
Regard 
 
Lia 

permohonan informasi Lia Safitri  <liasftr7@gmail.com>   

    

mailto:nitaanitasari9@gmail.com


76 
24/09/20
17 8:11 

Assalamu Alaikum Wr wb.. 
Selamat pagi Bapak/Ibu.. 
 
Saya Andi ardiana Islamia P calon peserta CPNS LAN 
RI. Saya mau bertanya, saya sudah mengisi biodata 
sesuai persyaratan namun saat ingin memilih 
formasi, pilihannya hanya ada  dosen asissten ahli 
yang pilihan kotanya d Jakarta. Saya ingin mendaftar 
pada formasi nomor 115. Analis Kebijakan Ahli 
pertama di Pusat Kajian Pendidikan dan Pelatihan 
Aparatur II LAN Makassar dengan kualifikasi 
pendidikan S2 Administrasi publik. Formasi tersebut 
sudah sesuai dengan klasifikasi pendidikan saya dan 
persyaratan yang tertulis dalam pengumuman 
penerimaan CPNS LAN RI. 
 
Saya memohon dengan sebesar-besarnya bantuan  
Bapak/Ibu untuk memilih formasi tersebut. 
 
NIK : 7315046712900001 
 
Terima kasih sebelumnya 
 
Wassalam 

permohonan informasi 
Andi Ardania Islamia Putri 
<ddhhiinn@gmail.com> 

  

    

mailto:nitaanitasari9@gmail.com
mailto:nitaanitasari9@gmail.com


77 
24/09/20

17 9:17 

Assw. 
mohon maaf hendak bertanya admin. 
saya calon pelamar CPNS LAN a.n NURLAILI 
RESTIANA jurusan Ilmu Administrasi dari UNSOED. 
Akreditasi Universitas B, Akreditasi jurusan A. IPK 
saya 3.82 
 
dalam pendaftaran, saya diberi peluang untuk 
memilih lulusan cumlaude. 
apakah bisa saya memilih tsb nggih? 
sementara Akreditasi Universitas Jenderal 
Soedirman adalah B. 
mohon infonya. terimakasih 

permohonan informasi 
lely restiana   
<lelyrestiana@gmail.com> 

  

    

78 
24/09/20

17 14:48 

Saya ingin menanyakan. saat pnendaftaran CPNS 
ada kesalahan input data(data pendidikan).Apakah 
di perbolehkan melakukan perubahan data. tolong 
bantuannya.. berikut saya lampirkan NIK dan bukti 
pendaftaran.. 

permohonan informasi asrianto  <rhianto79@gmail.com>   
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79 
24/09/20
17 22:20 

Selamat malam, 
 
Saya ingin bertanya mengenai penerimaan CPNS 
LAN tahun 2017. 
Saya adalah lulusan S2 ilmu administrasi bisnis 
(cumlaude), setelah memasukkan data pribadi dan 
pendidikan, opsi yang ada hanya dosen ahli pertama 
di beberapa kota yang tersedia, sementara saya 
ingin mendaftar sebagai peneliti ahli pertama di 
Pusat Inovasi Pelayanan Publik (61). Di 
pengumuman untuk posisi tersebut padahal tertera 
salah satu kualifikasi pendidikan yang masuk adalah 
ilmu administrasi bisnis. 
 
Mohon pencerahannya Pak/Bu. 
 
Terima kasih, 
Salam, 
Reni Wijayanti 

permohonan informasi 
Reni Wijayanti 
<reniwijayanti89@gmail.com> 

  

    

80 
25/09/20

17 10:52 

Mohon maaf Bapak/Ibu admin, ada yang ingin saya 
tanyakan 
 
saya mendaftar CPNS LAN RI, ketika sedang mengisi 
data (hanya tinggal upload berkas), saya tinggal 
sebentar ke kamar kecil, dirumah ada keponakan 
saya kelas 3 SD, mungkin dia menklik langsung 
"kirim" tanpa saya upload terlebih dahulu.. 
 
saya bingung harus bagaimana ingin mengupload 
berkas berkas (ijazah, ktp, transkrip nilai, dan pas 
foto) sudah tidak ada lagi halaman uploadnya.. 
mohon bantuan dan solusinya Bapak/Ibu admin 
terimakasih 

permohonan informasi 
Irfan Firiana  < 
irfanfiriana@hotmail.com > 
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81 
25/09/20
17 15:11 

Selamat sore, mohon maaf saya mau menanyakan 
kenapa http://cpns.lan.go.id/login tidak bisa login. 
Saya belum menyelesaikan pengiriman berkas-
berkas, namun sudah upload. Terima kasih. 

permohonan informasi 
Rizqi Fajar Eko  < 
rizqifejun@hotmail.com > 
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82 
25/09/20
17 18:30 

Selamat malam, 
 
Saya adalah peserta cpns gelombang dua untuk 
formasi jabatan Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama, 
dengan kualifikasi S2 Profesi Psikolog. Untuk 
informasi, saya sudah mendaftar di situs BKN dan 
menunggu 24 jam untuk langkah selanjutnya. Saya 
merasa sangat kesulitan untuk masuk ke situs 
cpns.lan.go.id sehingga tidak dapat memilih jabatan 
dan mengunggah berkas yang diminta hingga saat 
ini, dimana hari ini adalah hari terakhir. Setelah 
melihat akun twitter resmi milik LAN, ternyata tidak 
hanya saya yang mengalami kesulitan ini, bahkan 
teman-teman pendaftar lain sudah kesulitan untuk 
masuk ke web dan login sejak tanggal 18 September 
2017. Pada halaman situs cpns.lan.go.id juga terlihat 
jumlah pendaftar mencapai 7000, namun yang 
dapat mengikuti SKD hanya sekitar 2000. Mohon 
solusi untuk hal ini. Saya sangat menyayangkan 
kejadian ini tidak ditangani secepatnya. Hal ini bisa 
menyebabkan teman-teman pendaftar yang 
memang memiliki kualifikasi bagus tidak dapat 
mendaftar hanya dikarenakan masalah teknis. 
 
 
Semoga keluhan dan masukan saya bisa diterima. 
Semoga kedepannya LAN lebih memperhatikan hal-
hal teknis semacam ini.  
 
 
Salam hormat, 
 
Dwi Permata Sari, S.Psi., M.Psi., Psikolog 

pengaduan 
Dwi Permata Sari   < 
permatasutrisno@gmail.com > 
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83 
25/09/20
17 18:50 

Yth. Operator laman lan.go.id, kami mau 
menanyakan pada laman cpns.go.id sejak jam 11 
siang tadi susah diakses, mengingat batas akhir 
pendaftaran cpns hari ini tanggal 25-9-2017 kami 
kekurangan unggah dokumen pada laman 
cpns.go.id, mohon dengan hormat kepada operator 
untuk segera di perbaiki laman tersebut, atas 
perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.  

pengaduan 
Hermawan Gigih Dwi Saputra  
<hermawangigihdwisaputra@ym
ail.com> 

  

    

84 
25/09/20
17 22:16 

Kepada Humas Lan,  
saya tidak tau apakah email saya ini di baca atau di 
acuhkan .  
CpnsLan memang mengutamakan ketelitian saya 
paham disitu .  
Tpi cpnslan juga memiliki kekurangan semua kita 
manusia punya kekurangan. Servernya sering error, 
itu dimaklumi karna banyaknya yang akses .  
Karena error itu pula  
data saya yang semula S2 politik menjadi S1 politik.  
 
Mohon dengan sangat maafkaan sayaa krna sistem 
yang error  
 
Wktu sudah di perpanjang semua hati bapak/ibu 
sekalian dibukakan  
amin  
 
Salam  
Ian Pasaribu 
Nik : 1202071912900001 
pas : rooney10  
 
#PelmarCpnslan2017  

pengaduan 
Ian Pasaribu  
<ianpasaribu20@gmail.com> 
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85 
26/09/20

17 7:38 

Permisi, 
 
Nama saya Isral. 
 
Saya melamar jabatan no 29 (Analis Kebijakan Ahli 
Pertama, penempatan: Pusat Pembinaan Jabatan 
Fungsional Analis Kebijakan). 
 
Materi apa yang saya harus pelajari untuk 
menghadapi Tes Kompetensi Bidang (TKB)? 
 
Terima kasih. 

permohonan informasi Isral  <isral82@yahoo.com>   
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86 
26/09/20
17 11:33 

Assalamualaikum Wr.Wb 
Selamat Siang Bapak/ibu  
 
Saya Helen Dian Fridayani, ingin menanyakan terkait 
dengan pendaftaran saya di CPNS LAN. Saya sudah 
mendaftar pada tanggal 23 September 2017, saya 
mendaftar formasi nomor 63 terkait dengan analisis 
kebijakan publik ahli pertama melalui jalur 
cumlaude. Kemudian, hari ini saya cek melalui akun 
saya di CPNS LAN pendaftaran berubah menjadi 
formasi nomor 9, Kelembagaan. Padahal formasi 
tersebut adalah dipersyaratkan putra/putri Papua. 
 
Terimakasih. Mohon maaf apabila mengganggu 
waktunya. 
Balasan bapak/ibu sangat saya harapkan. 
  
Best Regards, 
Helen Dian Fridayani, S.IP 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia 
Phone: +6289526034903 

permohonan informasi 
Helen Dian Fridayani  
<helendianfridayani2@yahoo.co
m> 

  

    

86 
26/09/20
17 20:13 

Nama Anda: Muhamad iqbal baihaqi 
 
Nomor Telepon:081280601855 
 
Pertanyaan Anda: saya ikut cpns nah saya memilih 
lokasi kerja di samarinda nah sementara saya orang 
jawa barat. 
Pertanyaan saya apa saya bisa test di jawa barat ? 
Apa saja syarat nya jika test di luar dari lamaran 
kerja 
Terimakasih mohon di balas . 

permohonan informasi 
Iqbal Baihaqi  
<muhamadiqbalbaihaqi@gmail.c
om> 
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87 
26/09/20
17 23:13 

Petunjuk,saya sudah daftar Di Lembaga Administrasi 
Negara Di BKN,Selanjutnya kan masuk di web nya 
cpns.lan.go.id,tapi Pas Masuk Ke Halaman website 
cpns.lan.go id kok ga bisa LOGIN,gimana mau upload 
file persyaratannya kalo Login aja gak bisa ??? 
NAMA : ASWAR ARIEF S.Sos NIK : 
731306071188003,Mohon Arahannya,Terima kasih. 

pengaduan 
Aswar ar  
<aswararif88@gmail.com> 

  

    

88 
27/09/20
17 14:04 

asslamu alaikum wrwb.. 
terkait dengan pendaftaran CPNS LAN, call center 
tidak bisa dihubungi untuk menanyakan terkait tidak 
munculnya formasi Kota Makassar dalam hal ini istri 
saya a.n A. Nurul Hidayah ingin melamar di nomor 
formasi 113. Analis Kebijakan Ahli Pertama di LAN 
Makassar.. namun yang muncul hanya formasi nmer 
18. dan 20 Kota jakarta.. 
mohon penjelasan terkait masalah tersebut, semoga 
ada solusi terkait permasalahan di atas agar istri 
saya bisa mendaftar di formasi yang di inginkan di 
Kota Makassar.. 
Berikut saya lampirkan capture proses 
pendaftarannya.. 
1. Data Pendidikan Pelamar 
2. Formasi yang muncul, tidak muncul pilihan kota 
makassar hanya jakarta (18 & 20) 
3. Formasi yang diinginkan 
 
demikian disampaiakan atas perhatiannya saya 
ucapkan terima kasih 
 
Hamid 

pengaduan 
Alhamid Andi Alimuddin  
<alhamid.andi@gmail.com 
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89 
02/10/20
17 9:13 

Selamat pagi,  
 
Perkenalkan saya cindy, saya adalah mahasiswa 
lulusan Administrasi Negara disalah satu Universitas 
Negeri di Manado, saya bermaksud ingin 
menanyakan apakah di LAN membutuhkan tenaga 
Honorer?  
jika iya saya ingin mengajukan diri saya untuk posisi 
sebagai tenaga honorer. 
 
Terimakasih 

permohonan informasi 
Cindy Lesar  
<cindy.lesar0990@gmail.com> 

  

    

90 
02/10/20
17 19:48 

Selamat malam saya fani dimara. Mau bertanya soal 
kelulusan seleksi administrasi. Disini saya lolos tes 
administrasi cuman posisi saya di papua-timika 
apakah ada rekomendasi buat kami yang di papua 
untuk lokasi tesnya untuk kami yang di papua. 
Sebelumnya minta maaf karna kami tidak membaca 
baik-baik mengenai lokasi tesnya.  
Itu saja pertanyaan saya. Sekian dan trimakasih. 

permohonan informasi 
fanidimara24  
<fanidimara24@gmail.com> 
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91 
02/10/20
17 20:32 

Yth. Tim Humas dan Tim Seleksi CPNS LAN RI, 
 
 
Saya, calon peserta SKD dengan detail berikut: 
 
Nama: Ria Triwastuti 
Nomor KTP: 3504095712880001 
Nomor Peserta Tes: 4012-923-0000222 
Formasi: 112, Penempatan Makassar 
Lokasi Tes: Makassar 
 
Dengan ini memohon untuk kiranya dapat mengikuti 
tes SKD di Jakarta mengingat jarak geografis, biaya 
transportasi dan akomodasi. Saat ini domisili saya di 
Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. 
 
Saya memahami panitia CPNS sangat sibuk, namun 
saya sangat berharap permohonan saya ini 
dikabulkan. Atau setidaknya diberikan jawaban. 
Terimakasih. 
 
 
Salam hormat, 
 
Ria Triwastuti 

permohonan informasi 
Ria Triwastuti  
<triwastuti.ria@gmail.com> 
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91 
03/10/20
17 13:57 

Selamat siang,  
 
 
Perkenalkan saya Yolli (Pekanbaru-Riau). Saya salah 
satu peserta cpns LAN, saya telah lulus adminstrasi 
dan telah mendapatkan kartu ujian. Di kartu ujian 
saya tes akan dilaksanakan di Jakarta. Saya ingin 
menanyakan, apakah tidak bisa ujian dapat 
dilaksanakan juga di BKN Regional (selain di Jkt, Bdg, 
Aceh, Makasar dan Samarinda). Saya berharap 
Bapak/Ibu Panitia Seleksi CPNS LAN dapat 
mempertimbangkannya. Atas kesedian Bapak/ibu 
membaca email ini, saya ucapkan terima kasih.  
                                     

permohonan informasi 
Yolli Yuliangki  
<yyuliangki@gmail.com> 

  

    

92 
04/10/20
17 6:34 

Nama Anda: Bianto 
 
Nomor Telepon: 082182522789 
 
Pertanyaan Anda: saya lulus seleksi administrasi di 
LAN. Tp di kartu peserta yg di cetak tidak 
mencantumkan tempat, tanggal dan jam ujian tes 
LAN. 
Sedangkan saya di Palembang. Apakah saya haru ke 
LAN di jakarta pusat atau bisa cek tempat lokasi, jam 
dan tanggal ujian LAN tanpa harus ke jakarta 
terlebih dahulu. 
Terima Kasih 
 
Regards 
Bianto 
 
Dikirim dari Yahoo Mail di Android 

permohonan informasi bianto v  <bianto_v@yahoo.com   
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93 
04/10/20
17 8:00 

Assalamualaikum 
Maaf ingin menanyakan, untuk lokasi tes cpns 
gelombang 2 yg akan diselenggarakan tgl 9 oktober, 
apakah bisa mengajukan perubahan loksasi tes 
sesuai dengan domisili terdekat?  
(lokasi tes semula di Makasar dan mengajukan 
pindah lokasi di Jakarta) 
Terimakasih 

permohonan informasi 
Risa Mei Susanti  
<risameirms@gmail.com> 
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94 
04/10/20
17 23:59 

Kepada YTH 
Bapak Kepala LAN RI 
Di Jl. Veteran No.10, Jakarta 
 
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Dengan hormat,Saya ingin menyampaikan perihal 
mengenai seleksi CPNS 2017 selaku saya pribadi 
yang lulus dalam seleksi administrasi merasa senang. 
Namun mengenai formasi yang saya pilih adalah 
formasi 174 analis keuangan yang berlokasikan di 
Makassar tetapi setelah saya buka unduhan kartu 
ujian, saya lulus di formasi 1 analisis keuangan yang 
berlokasikan di jakarta. Terkait dengan hal ini saya 
sangat berharap agar Bapak Kepala LAN RI bisa 
memberikan saya kesempatan untuk bisa mengikuti 
ujian TKD yang berlokasikan di kota Makassar sesuai 
formasi yang saya pilih sebelumnya karena saya 
tidak punya biaya untuk mengikuti tes TKD di 
jakarta. Saya sangat berharap Bapak bisa 
mempertimbangkannya untuk memverifikasi ulang 
formasi yang saya pilih. Terima kasih. Wassalam 
 
Ttd 
Nur Indriani 
 
Terkirim dari Samsung Mobile 

permohonan informasi 
Nur Indriani  
<nurindriani2015@gmail.com> 
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95 
19/12/20
17 11:23 

Yang terhormat Humas LAN, 
 
Selamat Siang, 
 
 
Menindaklanjuti Surat Edaran Lembaga Administrasi 
Negara Nomor 1065/K.I/HKM.02.3 tanggal 31 Maret 
2017 tentang Tata Cara Inpassing ke dalam Jabatan 
Fungsional Analis Kebijakan, maka Kementerian 
ESDM melalui surat Kepala Biro Sumber Daya 
Manusia Nomor 6201/73/SJP.2/2017  tanggal 9 
Agustus 2017 tentang Usul Pengangkatan dalam 
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan melalui 
Inpassing telah mengirimkan usulan nama dan 
berkas atas nama Ashary Teguh Winoto, ST (NIP 
198404082009121006),  
terkait hal tersebut mohon informasi proses 
kelanjutannya atau mohon info kontak yang 
menangani Inpassing tersebut. 
 
 
Atas bantuannya, Kami ucapkan Terima Kasih 
 
 
Best Regards, 
 
Ashary Teguh Winoto,ST 
Ditjen Ketenagalistrikan 
Kementerian ESDM 
Office (+62) 5225180 ext. 1326 
mobile  (+62) 81330086388 
            (+62) 81330086388 (WA) 

permohonan informasi 
Ashary Winoto  
<ashary_elektroui@yahoo.com> 
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96 
20/12/20
17 19:59 

Selamat Malam, maaf mengganggu. 
Saya Nurul ingin bertanya pendaftaran untuk 
mahasiswa baru di buka tanggal berapa ya? Dan 
bagaimana cara-caranya untuk mendaftar sebagai 
mahasiswa baru di STIA LAN.  
Terima kasih. 
 
Dikirim dari Yahoo Mail di Android 

permohonan informasi 
Nurul Khotijah  
<nurul_khotijah06@yahoo.com> 

  

    

97 
23/12/20
17 22:20 

Kepada Yth. 
Humas LAN RI 
  
Kami dari Pusdiklat BMKG mohon izin untuk 
dikirimkan beberapa foto terutama yang ada 
Kapusdiklat BMKG (Drs. Maman Sudarisman, DEA) 
saat penyerahan Sertifikat Akreditasi. Dan beberapa 
foto yang session all dengan Menteri PAN RB, Kepala 
LAN RI dan Pak M. Idris. 
  
Terima Kasih sebelum dan sesudahnya. 
  
Eko Haryanto 
  
Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
  
Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran 
Jakarta Pusat 

permohonan informasi 
Eko Haryanto  
<eko.haryanto@bmkg.go.id> 
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98 
29/12/20

17 9:45 

Assalamualaikum. 
Selamat Pagi admin. 
 
Saya Dwiki Adi Putra, Mahasiswa Fakultas Ilmu 
Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi 
Negara, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan. 
 
Saya sangat tertarik dan ingin melakukan Magang di 
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia 
pada bulan Mei-Juni 2018. 
Untuk dapat magang di LAN RI bagaimana 
prosedurnya? 
 
Terimakasih, Wassalamualaikum. 
 
--  
Dwiki Adi Putra 
NIM. 07011381520067 
Public Administration Science 2015 
Faculty of Sosial Science and Politic Science 
Sriwijaya University 
Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia 

permohonan informasi 
Dwiki Adiputra  
<dwikiadiputra24@gmail.com> 

  

    

99 
31/12/20
17 13:45 

Kapan pendaftaran mahasiswa baru t.a 2018 akan 
dilaksanakan?  

permohonan informasi 
Bella Marpaung  
<bellamrp18@gmail.com> 

  
    

100 
03/01/20

18 12:19 

Permisi, untuk pendaftaran sekolah gratis nya .. 
bagaimana ya? 
Mohon untuk dijelaskan 

permohonan informasi 
Alifiana Jajan  
<alifiana9e02@gmail.com> 

  

    

101 
05/01/20

18 10:56 

Selamat siang bapak/ibu, saya Rheizan salah satu 
pelajar SMA kelas 3 di Jakarta, mohon informasinya 
bagaimana cara untuk mendaftar di sekolah tinggi 
ilmu administrasi, terima kasih 

Permohonan Informasi 
Rheizan ramadhan  
<rheizan2612.gmail.com> 

09/01/20

18 11:58 

Terima kasih atas 
kunjungannya 
Kami informasikan 
pendaftaran melalui 
online di stialan.ac.id 
Tetapi STIa LAN adalah 
perguruan tinggi KHUSUS 
bagi pegawai 
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pemerintahan baik pusat 
maupun daerah , dan TNI, 
POLRI. 
jadi untuk lulusan SLTA 
belum dapat mengikuti 
kuliah di STIA LAN 
Selamat berkarya 

101 
05/01/20
18 10:56 

Selamat siang bapak/ibu, saya Rheizan salah satu 
pelajar SMA kelas 3 di Jakarta, mohon informasinya 
bagaimana cara untuk mendaftar di sekolah tinggi 
ilmu administrasi, terima kasih 

Permohonan Informasi 
Rheizan ramadhan  
<rheizan2612.gmail.com> 

09/01/20
18 11:58 

Terima kasih atas 
kunjungannya 
Kami informasikan 
pendaftaran melalui 
online di stialan.ac.id 
Tetapi STIa LAN adalah 
perguruan tinggi KHUSUS 
bagi pegawai 
pemerintahan baik pusat 
maupun daerah , dan TNI, 
POLRI. 
jadi untuk lulusan SLTA 
belum dapat mengikuti 
kuliah di STIA LAN 
Selamat berkarya 

  

 


