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1 

14/ 3/2017 04:44 

Kami dapat undangan ini 
dan akan join, 
penipuannya bagaimana 
ya ?(Undangan seminar 

nasional terkait tema 
Tata Cara Penyertaan dan 
Penatausahaan Modal 
Negara pada Badan 
Usaha Milik Negara dan 
Perseroan Terbatas, 
dengan 
mengatasnamakan LAN 
sebagai penyelenggara) 

Permohonan Informasi Alia Indardi (AliaIndardi) 14/03/2017 05:58 

Selengkapnya TNI Angkatan Udara me-
Retweet Alia Indardi 
Undangan tsb bukan dibuat oleh LAN, 
tapi penipuan krn meminta uang 

pendaftaran sebesar 5jt rupiah, seminar 
tsb tdk pernah ada humasLAN : Terima 
kasih Airmin @_TNIAU sudah 
membantu menjelaskan ke Ibu 
@AliaIndardi :) 

Dokumen terlampir 

 
2 

07/10/2017 0:00 

Min pengumuman tgl 
ujian di twitter @BKNgoid 
bener kah? Ujiannya 2 hr 
tgl 19 dan 20? 

Permohonan Informasi Sri Hastuti (@de_uti) 07/10/2017 23:21 menanggapi beberapa mention yang 
ada, untuk tes TK tunggu rilis resmi dari 
kami yahh untuk informasi yang lebih 
detail dan fixnya #cpnslan2017    

3 

09/12/2017 4:55 

Min, untuk ketentuan S1 
cumlaude, syaratnya 
apakah universitas, dan 
progran studi harus 
akreditasi A? Atau cukup 
hanya lulusan cumlaude? 

Permohonan Informasi Azhari Ramadhani (@array17) 09/12/2017 19:00 

mas @array17 untuk ketentuan S1 
cumlaude, syaratnya universitas, dan 
program studi harus akreditasi A 

  

 
4 

09/12/2017 16:06 

Min. Bgmn ralat untuk 
jurusan? Saya berniat 
melamar jabatan jurusan 
s2 administrasi bisnis, 
namun saya salah milih 
s2 ilmu adm bisnis 

Pengaduan 
Ramya D mandhana 
(@ramyamandhana) 

09/12/2017 19:07 

Nanti kami akan rapatkan dengan tim 
untuk hal2 seperti diatas. Mungkin ada 
kebijakan lain mas 

  

 
5 

13/09/2017  06:56 
min, tolong dibantu. saya 
juga status pelamarnya 
jadi "970". kenapa ya? 

Pengaduan Linda(@eliendea) 13/9/2017  19:38 
Ini berarti data sudah terupload, sudah 
aman.. jadi tinggal tunggu 
pengumuman yah 

  

 
6 

13/09/2017 00:42 

min pilihan formasinya 
kok cuman 1 ya? sya sdh 
beberapa kali cek ulang 
plihannya ttep sma cm 1 
pilihan, mohon infonya 
min,trimakasih 

Permohonan Informasi Maria Aprilia Putri (mariia069) 13/9/2017  01:45 

Mngkn hanya 1 formasi yang sesuai 
dngn kualifikasi pendidikan mba maria, 
karna sistem hanya menyediakan 
formasi yg sesuai pendidikan 

  

 
7 

13/09/2017 00:42 
min, ini maksudnya apa 
ya min?tlg d jawab min. 
Bingung (status pelamar 

Pengaduan Febra Arnita (@febra_a) 13/9/2017  01:46 
Ini artinya data sudah terkirim, jadi 
amann 

Dokumen terlampir 
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pada formasi yang dipilih 
tertulis 528) 

8 

13/09/2017 19:19 

Min, kenapa sdh dua hari 
sama kmarin masih 
seperti ini saja yahh.. 
tidak bisa kah bantu min? 
seharian dicoba selalu 
begini setiap mau login 
(tertulis di web whitelabel 
eror page) 

Pengaduan Rika Annisa (@Rikaannisa05) 13/9/2017  01 :47 

di coba lagi yahh, beberapa teman2 
sudah berhasil akses kok, semangat 

Dokumen terlampir 

 
9 

13/09/2017 01 :48 

min kalo bukti 
pendaftaran sistem 
mandiri instansinya saya 
belum mencetak, apa 
masih bisa di cetak 
kartunya lagi? 

Permohonan Informasi Fajar (@fajartrisnaa) 13/9/2017  01:50 

bukti daftar tidak bisa di cetak ulang.. 
tapi tidak masalah kok 

  

 
10 

13/09/2017 17:17 

Pagi Admin @LAN_RI 
pengen daftar di sscn tapi 
dpat notifikasi yang 
mengatakan usia sdah 
lewat, padahal secara 
matematis belum batas 
maksimal 

Permohonan Informasi Igoo (@igoraichul) 13/9/2017  19:40 

karena itu notifikasi saat mendaftar 
sscn bkn, jadi bisa dikonsultasikan ke 
bkn yah 

  

 
11 

13/09/2017 10:24 

Admin mau tanya, untuk 
seleksi CPNS kualifikasi 
Ilmu sosial apakah itu 
ada turunannya lagi atau 
hanya khusus ilmu sosial 
saja? thx.. 

Permohonan Informasi Muhammad Guci  13/9/2017  19:43 

Kualifikasi hanya sampai program studi 
saja 

  

 
12 

13/09/2017 20:00 

Saya rencana mau daftar 
dosen stia bdg dg 
kualifikasi s2 sdm. Tapi 
langsung mdpt opsi WI 

Mksr. 
Apa ada cara 
mengubahnya? Mksh 

Permohonan Informasi M T Ghifary (@geep_faa) 13/9/2017  19:47 

setiap pendidikan yg d pilih sistem 
hanya akan menampilkan formasi yg 
sesuai pendidikan, pastikan data yang 
diinput sudah benar 

  

 
13 

13/09/2017 21: 55 

apakah  lulusan S1 wajib 
mengupload sertifikat 
toefl bagi pendaftar cpns 
sesi 2 di 

Permohonan Informasi Apris (@apriiis) 14/9/2017  00:59 

tidak perlu, sesuai yang diminta saja    

 
14 

13/09/2017 22: 42 

min tolong bantuannya. 
Seharusnya pilihan 
formasi Umum no. 117 
tersedia. Karena sy bukan 
cumlaude. Tapi di sistem 
tdk tersedia. 

Pengaduan  Taufik Raman (@taufik_raman) 14/9/2017  01:52 

Coba jangan dulu disimpan. Signout 
terus coba lagi 
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15 

14/09/2017 

pagi ini lihat pelamar 
sudah 400 orang, sampai 
saat ini sudah 580 orang. 
Apa NIK saya masih 
belum selesai proses 
ngelinknya ke sccn ke 
LAN? Tapi sudah 2x24 
jam masih belum bisa. 

Permohonan Informasi Rika Annisa (@Rikaannisa05) 14/9/2017  

iyahh makanya, yang lainn kok bisa 
yahh.. atau gak dicoba terus saja, kalo 
sampe senin besok belum bisa coba 
kami konsultasikan ke bagian IT nya 

  

 
16 

14/09/2017 22:03 

mngapa frmasi & 
pndidikan yg dtampilkn 
http://cpns.lan.go.id  tdk 
sama dg yg diumumkn d 
pdf pgumuman? sdgkn sy 
sdh mmilih sesuai yg di 
pdf 

Permohonan Informasi Khanifatul Husna (@haniffha91) 14/9/2017  01:55 

setiap pendidikan yg d pilih , sistem 
hanya akan menampilkan formasi yg 
sesuai pendidikan 

  

 
17 

14/09/2017 03:19 

dear admin.. di ijazah 
saya tertulis 
TERAKREDITASI BAN-PT, 
apakah perlu untuk 
upload  surat akreditasi 
lagi?? 

Permohonan Informasi 
Ramya D 
mandhana(@ramyamandhana) 

14/9/2017  19:22 

Kalo status akreditasi waktu lulus 
dengan akreditasi di ban pt sekarang 
berbeda, boleh di gabung dengan ijazah 

  

 
18 

14/09/2017 02:19 

min @LAN_RI, utk 
umum, akreditasi 
PT/institusi minimal 
berapa y? di 
pengumuman cuma ada 
minimal akreditasi 
program studi 

Permohonan Informasi Bejape (@SangArok) 14/9/2017  18:24 

Memang hanya akreditasi prodi saja 
yang dibutuhkan 

  

 
19 

14/09/2017 01:36 

Mohon bantu jawab. 
Untuk formasi Analis data 
dan Informasi apakah 
langsung memilih beserta 
rencana penempatan? 

Permohonan Informasi Ahmad Rinaldi (@ahrinal) 14/9/2017  18:25 

iyaa bisa dipilih langsung dengan 
rencana penempatannya 

  

 
20 

14/09/2017 19:58 

Pagi admin @LAN_RI , 
dlm syarat #cpnslan2017 
ada syarat akreditasi. Itu 
dikumpulkan kapan ya 
min?Utk dftar online, sy 
bc hnya ada 4 file. Tq 

Permohonan Informasi Gita Rahmi (@gitarahmie) 14/9/2017  20:23 

tidak perlu, cukup yang diminta saja 
#CPNSLAN2017 

  

 
21 

15/09/2017  
Ya gimana min caranya 
login belum bisa 

Pengaduan Ulva (@ulva61954991) 15/9/2017   
kirim nama lengkap, nik dan pasword   

 
22 

17/09/2017 16:52 

 @LAN_RI 
Assalamualaikum,  Saya 
mau tanya min kenapa 
yah eror terus min saat 
klik kirim lamaran 

Pengaduan Fadli_87 (@Fadlian_Sky87) 17/9/2017 20:25 

bisa di kirimkan nama lengkap, nik, 
pasword dan keluhan erornya via 
message 
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'whitelabel error page', 
gimana min ? 

23 

17/09/2017 06:47 

Min mau tanya apa nanti 
tempat ujianya ada di 
daerah sumatra mohon di 
jawab? 

Permohonan Informasi Iconmarbun(@iconmarbun1) 17/9/2017 23:20 

 
nanti akan diinfokan lagi setelah 
pengumuman seleksi administrasi  

  

 
24 

17/09/2017 21:45 
selamat siang, apakah 
lulusan d4 bisa mendaftar 
ke s1? 

Permohonan Informasi (@annisagina) 17/9/2017 23:21 
 
Tidak bisa kecuali kearsipan 

  

 
25 

17/09/2017 

Setelah login di akun Lan 
kita diminta melengkapi 
data dengan memasukan 
Identitas diri & 
pendidikan. Tapi eror saat 
klik buat menyimpan data 

Pengaduan Ahmad Riyadi (@Riyadi_PMII) 17/9/2017  

 
Bisa dikirimkan nama lengkap, nik, 
pasword dan keluhan erornya nanti 
kami konsultasikan ke tim IT kami 

  

 
26 

18/09/2017 19:00 

mau tanya, kalau saya 
jurusan administrasi 
bisnis apakah saya bisa 

daftar posisi di kualifikasi 
pendidikan ilmu 
administrasi? 

Permohonan Informasi Fairuz Amalia(@fairuzamaliaa) 18/9/2017 19:15 

 
Maaf tidak bisa, harus sesuai persis dng 
kualifikasi pendidikan 

  

 
27 

18/09/2017 19:18 

selamat siang min mau 
tanya masih bisa edit 
data diri gak? Saya salah 
memasukan jurusan saya 
karena pilihannya terlalu 
banyak 

Permohonan Informasi 
Rengga 
Vernanda(@Rengga_Vernanda) 

18/9/2017 19:23 

 
Kesalahan input data/ yg lainnya yg 
dilakukan oleh pelamar menjadi 
tanggung jawab pelamar dan tidak bisa 
di edit/ubah  

  

 
28 

18/09/2017 23:24 
Min, ini saya kenapa error 
terus ya sehabis saving 
biodata? Udah 3 hari nih 
gini terus 

Pengaduan Rikson Imanuel F(@iconrikson) 18/9/2017 23:39 

 
Bisa dikirimkan via pesan nama 
lengkap, nik, pasword dan keluhan 
erornya nanti kami konsultasikan ke tim 
IT kami  

  

 
29 

18/09/2017 

tidak bisa simpan data 
kak,bisa login ketika isi 
data diri 
 ketika disimpan 
(terlampir gambar 
whitelabel eror)saya coba 
di browser berbeda 
chrome sama mozila juga 

sama 

Pengaduan Mulya Shops(@MulyaShops) 18/9/2017  

 
oke kami sampaikan ke tim IT kami, 
sambil di coba2 terus ya 

  

 
30 

19/09/2017 09:29 

halo min, saya mau 
nanya kalo dulu di ijazah 
akreditasnya C sekarang 
uda B apa bisa daftar 

Permohonan Informasi Nurul Hafnati(@nuroel_cancer) 18/9/2017 18:40 

 
Harus d pastikan di situs Ban PT sudah 
akreditasi B, kalo memang sudah 
silahkan mencoba 

  

 



LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI DAN PENGADUAN VIA TWITTER 2017 

 

min? mohon informasinya 
, trim 

31 

19/09/2017 04:47 

min, kalo dri PT LN apa 
hrs upload akreditasi ban-
pt jga (ada di syarat 
khusus)? krna di ban-pt 
kan ga ada data PT LN, 
pls help min 

Permohonan Informasi Husna Putri Pertiwi(@unaggiinu) 19/9/2017 18:41 

 
Harus ada SK penyetaraan dari dikti. 
Kalau memang gak ada gpp daftar saja 
nanti akan di rapatkan oleh tim 
verifikator 

  

 
32 

19/09/2017 21:03 

min, panitia cek 
akreditasi prodi atau 
akreditasi PT ? 
krn pada pengumuman 
hanya ditulis akreditasi 
prodi minimal B 

Permohonan Informasi Ridwan Sutrisna(@viqabomz) 19/9/2017 21:27 

 
untuk pelamar umum hanya cek 
akreditasi prodi saja sesuai 
pengumuman 

  

 
33 

19/09/2017 20:33 

Min, kalau daftar pake 
transkip sementara boleh 
gak? Yg asli masih 
menunggu birokrasi 

Permohonan Informasi Tri Wahyudi(@triwahyudi97) 19/9/2017 23:28 

 
harus asli juga, kita tunggu sampai tgl 
25 sept 

  

 
34 

19/09/2017 

Mohon bantuan nya minta 
saya minat nya untuk 
bagian widyaiswara 
jurusan nya administrasi 
negara sementara yang 
tercantum di ijazah 
magister ilmu 
administrasi tp ditranskip 
nilai ada tulisan khususan 
administrasi negara jadi 
bakal lolos enggak klo 
saya melamar 
administrasi negara? 

Permohonan Informasi 
Rahmawati 
Nurul(@rahmawatinurul2) 

19/9/2017 

 
tim verifikator nanti mba yang 
menentukan lolos atau enggaknya, 
dicoba saja 

  

 
35 

21/09/2017 17:22 

hallo, mau tanya untuk 
upload KTP itu apakah 
bisa yang di upload bukti 
perekaman e-ktp dr 
kelurahan? Krna e ktp 
belom jd Terimakasih 

Permohonan Informasi Siti Fajar Yanti (@SFY95) 21/9/2017 18:40 

 
bolehh mba, itu berlaku jugaa 

  

 
36 

21/09/2017 20:50 

min,sy mau batalkalkan 
pndaftarn sy di LAN krn 
slh pilih nama 
instansi.IPK jg tdk sesuai 

Permohonan Informasi Deddy Nagul (@nagul_spartan) 21/9/2017 20:54 

 
dicoba tanyakan ke bkn kalo kasus 
seperti itu pak 
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37 

21/09/2017 17:24 

Dede Agus Fahmi 
NIK. 3602142008830005 
Password. MUHAMAD 
Terjadi error setelah 
mengisi biodata dan 
pendidikan, tidak bisa 
lanjut ke upload 
dokumen, mohon 
bantuan nya 

Pengaduan Taofiq(@Taofiq4567) 21/9/2017 20:55 

 
sudahh di laporkan mas, kmungkinan 
kalo belum bisa juga saat mas 
melakukan pengisian data di sscn bkn 
ada yang tidak lengkap atau kosong.. 
kalau itu memang agak sulit tim IT kita 
untuk repair 

  

 
38 

21/09/2017  

Saya tidak bisa memilih 
formasi Dosen Asisten 
Ahli yang di Bandung, 
padahal kualifikasi 
pendidikan saya diterima 
pada formasi Dosen 
Asisten hli di jakarta 

Pengaduan Rikson Imanuel F(@iconrikson) 21/9/2017  

 
untuk kualifikasi pendidikan S-2 
Administrasi Negara (Publik) yang mas 
input di pengumuman memang hanya 
tersedia formasi Dosen Asisten Ahli di 
Jakarta 
Untuk Dosen Asisten Ahli di Bandung 

kualifikasi pendidikannya S-2 
Administrasi Bisnis/Ekonomi 
Publik/Akuntansi/Keuangan/Teknik 
Informatika/Administrasi 
Publik/Manajemen 
Komunikasi/Administrasi/Manajemen 
Keuangan/Ilmu Pemerintahan/Ilmu 
Politik/Manajemen Sumber Daya 
Manusia/Psikologi 
Industri/Statistik/Teknik Industri 

  

 
39 

22/09/2017 17:11 

Apakah tim verifikasi 
melihat data pendidikan 
sesuai dengan yg diuplod 
tidak. Data terubah 
dengan sendirinya pada 
saat disave. 

Permohonan Informasi Ferry.Kudo(@kudo_ferry) 22/9/2017 01:49 

 
kalo dokumen sdh sukses terupload, 
nanti tim verifikasi langsung liat 
dokumennya mas.. jdi lanjut aja gak 
masalah 

  

 
40 

26/09/2017  

Sebelumnya kami sdh 
mdftr di periode pertama 
dan kami lulus berkas jd 
kami pikir data kami sdh 
lengkap untk daftra di 
perideo ke 2 ini tinggal 
memilih instansi mana yg 
akan dipilih, kebetulan 
kami memilih LAN . Kami 
sdh mengikuti semua 
prosedurnya tetapi kami 
tdk dpt login ke website  

Pengaduan Ryan (@0099_Ryan) 26/9/2017  

 
iya mba, tetep datanya harus dipastikan 
terisi kembali.. karena tadi sudah di cek 
datanya banyak yang kosong.. jadi 
tidak terkoneksi 
tapi sedang diusahakan oleh tim IT 
kami, nanti siang sekitar jam 1 atau 
jam 2 coba login kembali ya 
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41 

26/09/2017 

Mas, apakah ada fitur 
lupa password pada cpns 
lan ini? 
Web error nya sudah 
hilang hanya akun saya 
masih belum bisa masuk 

Permohonan Informasi Iqbal Rizky Prabowo (iqbaalriz) 26/9/2017 

kalo pasword kami ikut yang dari sscn 
bkn mas, jadi gak ada fitur lupa 
pasword 

  

 
42 

10/01/2017 20:10 

saya no psrta 
40121230001643 blh tdk 
klo jdwl test nya mnta d 
tgl 15 okt ke atas? 
Mengingat tgl 7 oktbr ini 
saya operasi secar 

Permohonan Informasi AD Okta Diantari (@oktadiantari) 10/01/2017 20:15 

 
Untuk jadwal tes SKD kewenangan dari 
BKN mba 

  

 
43 

10/03/2017 19:28 

Min mau tny, saat tes 
masih perlu membawa 
surat keterangan 
akreditas gak? 

Permohonan Informasi Vita (@v_vit4) 10/03/2017 21:51 

tidak perlu mba, nanti berkas berkas 
dikumpulkan di tahap akhir 

  

 
44 

10/04/2017 3:03 
Min baru sj kartu ktp sy 
hilang. Apakah ktp harus 
ttp ada n dbwa saat tes? 

Permohonan Informasi Chizumi (@chizumi1231) 10/04/2017 19:45 
bisa dibawa identitas yang lain mba, 
dan buat surat kehilangan aja buat 
pegangan  

  

 
45 

10/10/2017 20:36 

min info jadwal test yang 
jelas dong segera tentang 
pembagian sesi nya juga 
.berhubung yang di aceh 
udh mau dekat ujiannya 
tgl 15,16,17 Permohonan Informasi Yolanda Fairuz (@yolandafairus) 10/10/2017 22:59 

sedang disusun pembagiannya, 
secepatnya akan diumumkan, pantau 
terus web cpns nya yah :) 
#cpnslan2017    

46 

29/10/2017 22:37 

siang admin,utk wanita 
berjilbab 
ket.menyesuaikan,apa 
diperblhkan memakai 
dress panjang?Krn 
lengan&kerahnya sama 

seperti kemeja.Thx. 

Permohonan Informasi 
Puspa Ayu 
Kusumo(@puspaayukusumo) 

11/04/2017 23:37 

menurut mimin sih diperbolehkan mba, 
yang penting gak pake jeans kan sesuai 
yang tertera di pengumuman :) 

  

 
47 

11/10/2017 0:00 

Kalo untuk pembagian 
sesinya min? Bisakah di 
share terlebih dahulu, 
nanti lokasi tesnya bisa 
belakangan Permohonan Informasi R. Leni Sri Among (@LeniAmong) 11/10/2017 21:40 

belum release dari tim pansel cpns nya 
nih mba, sabar yahh :)    

https://twitter.com/hashtag/cpnslan2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cpnslan2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cpnslan2017?src=hash
https://twitter.com/hashtag/cpnslan2017?src=hash
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48 

12/01/2017 0:00 

Penilaian skb tidak ada 
patokan penilaiannya dan 
sesuai dengan permainan 
secara internal (org 
dalam).. keluarga sy 2 
org lulus tkd dengan skor 
tertinggi dan pada saat 
skb jatuh hingga urutan 
terbawah dan yg lulus 
adalah tenaga kontrak di 
LAN makassar,Jdi buat 
apa ada test CAT yg 
benar2 murni jika nnt 
pada saat SKB Justru di 
tikung?Pengumuman 
kelulusan yg seharusnya 
tgl 22 November malah 
diundur hingga hr ini 

Pengaduan 
Besse Nilakandi 
(@UmmuHanif20) 

12/01/2017 0:00 

Patokan penilaian sudah ditentukan tim 
pansel, sudah pasti ada standarnya.. 
mungkin 2 saudara mas memang 
kurang di skb.. dan kelulusan di 
tentukan langsung tim pansel pusat 
dalam hal ini ada di kemenpan rb, 
sebelum ditentukan sudah di cek n ricek 
kembali semua nilai2nya mas, terima 
kasih,dan pasti yang tenaga kontrak 
yang lulus itu berkompeten sehingga 
nilainya tinggi, tidak mungkin kalau nilai 
dia kurang diluluskan,Dan juga 
memangnya mas bisa tau kompetensi 
saudara mas "lebih baik" dari orang 
lulus yang mas tuduh itu?? :) terima 
kasih 

  

 
49 

12/04/2017 5:58 

dear Admin, kebetulan 
lokasi saya untuk legalisir 
ijazah SD sampai SMU 
sudah berbeda, apa bisa 
di lakukan di dinas 
pendidikan setempat? 
kalo liat Permennya No 
29 tahun 2014 

Permohonan Informasi Taufik(@Taufik13057709)) 12/05/2017 12:39 

iyaa mas, bisa sesuai dengan 
Permendikbud No 29 Tahun 2014 itu 
diperbolehkan  

  

 
50 

12/04/2017 8:31 

Dear admin untuk surat 
keterangan akreditasi A 
itu bisa pakai fotokopi 
sertifikat akreditasi dari 
BAN PT tidak? 
Terimakasih 

Permohonan Informasi Royan Aditama(@RoyanAditama) 12/05/2017 3:54 

bisaa mas, nanti itu saja yang di bawa 
saat pemberkasan 

  

 
51 

12/04/2017 18:25 

Min.. Legalisir ijazah smp-
sma boleh pake legalisir 
yg lama? (msh ada stok 
legalisir) soalnya ini 
sekolah sy beda propinsi, 
kl mesti ksana lg wktunya 
ga ckup kl cm smpe 
jumat 

Permohonan Informasi Risky Yustanti (@Liskhly) 12/01/2017 23:01 

tadi sudah admin tanyakan, boleh mba.. 
yang penting legalisirnya asli yah tidak 
fotocopian  
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12/06/2017 20:43 

admin, apakah untuk 
Lulusan S2 wahib juga 
melampirkan surat 
akreditasi saat masih S1, 
atau hanya cukup 
melampirkan surat 
akreditasi s2 saja? 

Permohonan Informasi Asphian Arwin(@asphianarwin) 12/06/2017 21:31 

kalau mas mengisi formasi S2 cumlaude 
berarti cukup akreditasi S2 saja 

  

 



LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI DAN PENGADUAN VIA TWITTER 2017 

 

53 

12/08/2017 2:27 

Mau nanya Min, di contoh 
surat lamaran foto 3x4 
nya berwarna tp di 
pengumuman 
persyaratan hitam putih. 
Yg betul yg mana ya 

Permohonan Informasi 
Raisa 
Choerunisa(@ChaChaChezZz) 

12/08/2017 0:54 

Ikuti yg di pengumuman pemberkasan 
aja, yang di surat itu hanya contoh 

  

 

 
 

       
 


