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1 

03/07/2017 Min gambarny pecah, ad link Buat download gambar biar bisa 
dibaca gitu hehe Pengaduan  

Elsa Fy   

    

2 

27/ 3/2017 

Assalamu alaykum... 
Yang terhormat ketua LAN, 
 
Sy calon peserta Diklat di Kabupaten Halbar, sore tadi kami rapat 
bersama mengenai aturan baru mengenai DIKLAT, dimana diklat 
dengan aturan baru mengharuskan diklat dilakukan selama 113 
hari. Lebih lama dibandingkan prajabatan yg aturan lama. Kabid 
BKD Halbar mengatakan bahwa dana yg disubsidikan untuk 
DIKLAT oleh APBD tidak cukup sehingga para peserta dibebani 
biaya 7.484.000 per orang tapi dgn catatan uang itu tdk ada 
jaminan akan diganti. Kenapa begini? Jangan sampai ini modus 
pungli terbaru. Dimana yang disebut reformasi birokrasi itu. 

Pengaduan  Desi Permatasari   

    

3 

29/3/2017 

Maaf bertanya, apakah dari pihak umum dpt mengikuti training2 

seperti ToT yg sperti diselenggarakan oleh LAN? Apabila 
dikemudian hari menyelenggarakan kembali. Kebetulan saya 
Sarjana Adm. Negara. Dan mungkin pelatihan2 sperti itu dpt 
menunjang karir saya khususnya utk kedepannya 

Permohonan Informasi Ahmad El Hameed   

    

4 
    11/7/2017     

siapa saja yg bisa jadi peserta diklat, apakah dari pemkab/kot 
juga bisa ikut yg diselenggarakan oleh LAN? 

Permohonan Informasi 
Isropen L Dalem 
Kusuma 

  
    

5 

18/8/2017 

 Saya boleh ganti kartunya gak yaa?(Kartu Brizzi edisi khusus 
Ulang Tahun ke 60 LAN) 

Permohonan Informasi Desi Fernanda 18/8/2017 

 Kartu ini di-managed dan 
didistribusikan oleh Biro 
Umum LAN c.q. Bagian 
Keuangan, pak. Saya rasa 
kalau stock nya masih ada, 
pasti bisa ditukar pak 

  

6 

 12/9/2017 

 min saya salah isi data pendidikan yang harusnya s1 statistik 
trus jadi s1 statistika dan berpengaruh dengan pemilihan formasi 
bisa diubah yah min? 
trus call centernya ngak bisa di hub. Permohonan Informasi Arwan Muslimin  12/9/2017 

Sudah terteta di 
pengumuman, Kesalahan 
input data/ yg lainnya yg 
dilakukan oleh pelamar 
menjadi tanggung jawab 
pelamar dan tidak bisa di 
edit/ubah 
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 12/9/2017 

Assalamualaikum Admin, saya mau shering sedikit : Saya sudah 
daftar di LAN namun hasil validasinya menyebutkan bahwa 
dokume pendidikan saya tidak sesuai denan formasi ang saya 
pilih, padahal saya pilih jabata Penyusun Program 
Penyelenggaraan Diklat dengan Pendidikan S1 Manajemen. 
Bagaimana y?dimana kesalahannya?Soalnya di jabatan tersebut 
ada untuk S1 Manajemen 

Permohonan Informasi Zal Rakan   

    

8 

 12/9/2017 

 Selamat Pagi min , saya mulai mengisi data pribadi dan 
pendidikan mulai malam sekitar jam 9an tdi malam . Dan eror 
tidak bisa simpan .. begitu terus hingga berkali2. Dan saya 
mencoba lgi dini hari tdi masih bgtu juga. Masih error . Hingga 
tiba2 saya login lgi data saya sudah lgsg tersave . Dan 
binggungnya saya saya memilih jurusun S2 Politik dan yg muncul 
itu S1 politik . 
Ini bagaimana min karna setiap saya save eror kok tiba2 bisa 
dan jurusan saya salah .. 

 
Mohon bantuannya min , saya sudah bingung sekali . Saya jelas 
betul memilih S2 Politik 
 
Terimaksih min . Mohon bantuannya 

Permohonan Informasi Ian Pasaribu   

    

9 

 12/9/2017 

 admin saya udah dafatr di web cpns.lan.go.id, tapi saya belum 
unggah berkasnya keburu saya save soalnya saya kira masih 
bisa unggah di lain kesempatan. tapi ternyata gak bisa. gimana 
solusinya. kepada mohon penjelasannya. 

Permohonan Informasi Rahmah   

    

10 

 12/9/2017 

 Min...klo di akun LAn kita hasil validasinya adalah lolos seleksi 
administrasi, apakah ini berarti bahwa tgl 30 nanti akan otomatis 
lolos administrasi dan ikut SKD min? 

Permohonan Informasi Shanty Tindaon  12/9/2017 

 Tunggu pengumuman 
resminya tanggal 30 
september 

  

11 

 12/9/2017 

 Mohon di jawab ya min. Pada saat memilih formasi pada menu 
"Pilihan Formasi" misal memilih "Analis Data dan Informasi", 
untuk pilihan kota dari formasi tersebut apakah pelamar bisa 
memilih sendiri atau dari sistem otomatis memilihkan ? kalau 
otomatis memilihkan kota dari formasi yang di pilih, kota 
tersebut dipilih bersadarkan domisili pelamar atau 
acak(random)? terima kasih informasinya. 

Permohonan Informasi Heri Herawan   

    

12 

 12/9/2017 

KEPADA Admin Humas Lan RI.aku belum UNGGAH BERKAS AKU 
TAPI STATUS PELAMAR SUDAH TERKIRIM AKU MASUK DI 
SSCN.BKN.GO.ID KETERANGAN SSCN NON INSTANSI.GAK BISA 
CETAK KARTU PENDAFTARAN SSCN.MOHON BANTUANNYA 
KARENA WAKTU TINGGAL DUA HARI LAGI.BY MUHLAS ADI 
PUTRA. 

Permohonan Informasi MUHLAS ADI PUTRA.   
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 12/9/2017 

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 . 
Apa ada yg bisa jawab? 

Permohonan Informasi 
 Muhamad iqbal 

baihaqi 
  

    

14 

 12/9/2017 

Petunjuk,saya sudah daftar Di Lembaga Administrasi Negara,Tapi 
Pas masuk Ke website cpns.lan.go id kok ga bisa LOGIN yah 
dengan memakai No NIK & Password ?gimana mau upload file 
persyaratannya kalo Login aja gak bisa ??? Mohon arahannya  

Pengaduan  Aswar AR   

    

15 

19/9/2017 

Min, tanya dong. 
Proses seleksi skd dan skb nya LAN itu diadakan di Ibukota 
Jakarta atau ada di setiap/beberapa propinsi? 

Permohonan Informasi Rizli Ansyari   

    

16 21/9/2017 Knp eror terus in saat mengirim data pribadi ke situs LAN.. Pegaduan  Andi Anugrah       

17 

22/9/2017 

Assalamu"alaikum bapak/ibu, 
Saya pelamar cpns di instansi lan, mau bertanya. Saya sudah 
melakukan login dan mendaftar di cpns lan, dan telah 
menyimpan data pribadi pelamar, telah melakukan unggahan 
dokumen, formasi yang dibuka untuk jusan saya sarjana 
ekonomi akuntansi ada 2 pada pengumuman cpns lan untuk 
penempatan di lan aceh yaitu 
1. Analisis keuangan 
2. Perencana ahli pertama 
tetapi pada pilihan formasi saya tidak menemukan formasi yg 
akan dipilih. Yg tertera hanya analisi keuangan. 
Kenapa formasi nya tidak muncul? 
Terima kasih 
Wassalamu"alaikum 

Permohonan Informasi Shallina Lina 22/9/2017 

 Walaikumsalam 
Formasi yang keluar sesuai 
dengan kualifikasi 
pendidikan yang diinput, 
jadi pastikan kualifikasi 
pendidikan yang diinput 
benar dan sesuaikan 
kembali dengan list formasi 
dan pendidikan yg ada di 
pengumuman 
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30/9/2017 

 saya juga ga lolos seleksi administrasi..kebetulan pas login ke 
cpns.lan.go.id di tgl 26 sept lgsg ada hasil verifikasi dan muncul 
hasil validasi yang katanya "dokumen pendidikan tidak sesuai 
dengan formasi"..di awal LAN kurang spesifik dalam 
menyebutkan nama jurusan,,karena yg muncul cuma depannya 
saja..misal : S1 Manajemen/Administrasi/Psikologi..padahal 
disitu banyak sekali nama jurusan di belakangnya..manajemen 
itu luas..begitu juga administrasi juga luas contohnya saya yg 
jurusannya Administrasi Pendidikan..kan saya berpikiran bisa 
daftar..pas udah daftar tp kenyataannya ga lolos..karena 
ternyata setelah di konfirmasi kesana (LAN) yg bisa masuk itu 
jurusan administrasi niaga/bisnis/negara dan publik..qo ga dari 
awal aja ya di cantumkan jurusannya..biar jurusan administrasi 
yang lain ga kebingungan..yang lebih bingung lagi pas saya td 
ngecek yg lolos administrasi..ternyata ada temen saya dengan 
jurusan yg sama "administrasi pendidikan" bisa lolos juga..itu 
kenapa ya bisa kaya gitu? katanya dokumen pendidikan tidak 
sesuai dengan formasi itu ga bisa lolos ya..dan yg bisa lolos cm 
administrasi niaga/bisnis/negara dan publik saja..tp 
kenyataannya ngga...kenapa bisa yaa??? MOHON DIPERHATIKAN 
YA...hatur nuhunnn 

Permohonan Informasi Dine Septiany   

    

19 

30/9/2017 
pengadaan cpns lan ko bgini 
kita tdk memilih lokasi tetapi di pilihan 
berpengaruh banget sma kita 
contoh sya yg domisili makassar dan lokasi testnya jakarta 
kan susah dikitanya 

Permohonan Informasi Arwan Muslimin 30/9/2017 

 Sudah ada mas di 
pengumuman awal 
penerimaan, harusnya 
dicermati sebelum memilih 
instansi, karena kebijakan 
tiap instansi berbeda 
yang lain juga menerima 
kok mas, karena memang 
sudah ada ketentuan dari 
awal 

  

20 
10/03/2017 

Lapor, situs cpns LAN tidak bisa diakses tampilannya seeperti ini 
mohon responnya terima kasih 

Permohonan Informasi Rara Rhey   
    

21 

10/09/2017 
Selamat pagi. Untuk jadwal tesnya yg tgl 19 dan 20 berdasarkan 
no tes atau nanti akan ada pengumuman lagi terkait hal 
tersebut. Terima kasih. Permohonan Informasi 

Vida Santi   

    

22 
28/10/2017 

Asslmkm. min, pengumuman hasil akhir SKB kapan ya min? di 
jadwal awal tgl 20 Nov 2017.. terima kasih sebelmnya min.. Permohonan Informasi 

Jul Fahmi Salim Selian   
    

 


