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1 21/1/2017  22:37  
Sulit mengakses situs untuk daftar 
sekolah STIA 

Pengaduan Ahmad Said Biro  PHHP       

2 06/01/2016 19:22 

Selamat siang bapak/Ibu mohonizin 
menyampaikan kejanggalan yg 
terjadi Pemda Kab.Luwu Timur 
dalam hal ini Badan Kepegawaian, 
Pendidikan dan Pelatihan kab.Luwu 
Timur melakukan kesalahan 
administrasi. Pada tanggal 7 
desember 2016 sy menemui bupati 
u membawa permohonan pindah sy 
ke kab. Karawang tp oleh beliau su 
disuruh sabar menunggu sambil 
beliau menawarkan mengisi jabatan 
es.IV di OPD baru dan hal yertulis 
pada disposisi poin 1. Ka.BKPPD 
proses Akomodir yg bersangkutan 
diOPD baru sesuai pangkat dan gol. 
2 Yang bersangkutan april 2017 gol 
IIIc.3 Kalau tidak proses penitipan 
saja. Dasar inilah pak yg menjadi 
pegangan saya apabila sy tdk 
peomosi mungkin sy akan dititipd 
kab. Karawang. Tapi tanggal 17 
januari terbit SK mutasi sy ke kantor 
camat Tomoni timur sekitar 60 km dr 
ibukota kabupaten. Sy langsung 
mempertanyakan k Ka.BKD tp 
beliau mnjawab semua berproses tp 
sy tdk puas krn sy adalah sarjana 
teknik kimia yg ditempat d kantor 

Pengaduan Rini wahyuni Inspektorat       
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camat sementara nota dinas ka. 
BKPPD sebelumnya bahwa sy 
adalah tenaga teknis yg lltidak boleh 
pindah dan harus tetap 
dipertahankan diluwu timur. Menjadi 
pwrtanyaan sy pak apakah wajar 
kepala BKD melalui sekda bertanda 
tangan memutasi saya dgn 
mengindàhkan disposisi bupati dan 
tampa prosedur. Saya merasa ada 
oknum ASN yg mengintimidasi sy 
dan menuduh sy tdk memilih bupati 
yerpilih kemarin. Trimah kasih dan 
Mohon petunjuk dan penjelasan 
bapak 

3 05/10/2017 5:59 

Mohon maaf website 
http://sireva.lan.go.id/ tidak bisa 
diakses, dan email dan SMS saya 
via Kontak tidak mendapat respon, 
saya ingin menggunakan data untuk 
karya tulis 

Pengaduan Egi Dwi Purnomo Biro PHHP       

4 18/5/2017 12:23 
kalau ada kegiatan reformasi 
birokrasi agar dapat menghubungi 

Permohonan informasi Aprianus Kana Djara PKRA 18/052016  19:45  Terimakasih   
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kami untuk mengikuti kegiatan. 
terima kasih 

5 20/9/2017 23:48 

Sy ingin menanyakan soal formasi 
CPNS LAN No. 166 dan 168. S1 sy 
Ilmu Politik (Ilmu Pemerintahan), S2 
Adm. Pembangunan (Pemerintahan 
Daerah). Sy ingin tanya lebih sesuai 
untuk formasi yang mana. Terima 
Kasih 

Permohonan informasi Arif Alauddin Umar         



LAPORAN PENGADUAN MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI ASPIRASI DAN PENGADUAN LAN 2017 

6 23/9/2017 13:58 

Selamat malam bapak/ibu Admin 
Saya ashar prawitno, pendaftar 
CPNS LAN 2017. Saya mengalami 
masalah dalam formasi pendaftaran. 
Saya mengalami kekeliruan, ketika 
pilihan Kajian keilmuan S2. Data 
yang tersimpan di program CPNS 
Lan, membedakan antara 
administrasi public dan administrasi 
kebijakan public berbeda. Padahal 
setahu saya, secara kurikulum, 
maupun secara ontology keduanya 
sama. Hanya Penamaan nama 
berbeda. Sayapun memilih 
administrasi kebijakan public, namun 
formasi yang muncul bidang 
keilmuan hanya PENELITI 
sedangkan yang saya inginkan 
adalah formasi DOSEN. Bapak/ibu 
admin yang saya hormati, Karena 
kekeliruan tersebut saya sangat 
bermohon kepada bapak/ibu untuk 
bisa MENGHAPUS DATA 
pendaftaran yang telah saya 
gunakan,agar saya bisa membuat 
data/akun baru kembali, sehingga 
kekeliruan tersebut dapat saya 
perbaiki dan memasukkan ulang 
data tersebut. 5 hari ini saya 
berusaha contact panitia cpns LAN 
namun tak pernah ada yang 
terkoneksi, semoga melalui media 
ini. Aduan dan keluhan saya dapat 
didengarkan. Besar harapan saya 
bapak/ibu untuk memberikan saya 
kesempatan untuk bergabung 

Pengaduan ashar prawitno PIKSA       
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dengan LAN khususnya pada 
bidang AKADEMISI (DOSEN). 
Sebagai tambahan saya lampirkan 
berikut data akun saya Nama : 
ASHAR PRAWITNO, NIK: 
7371111001900011, Pasword: 
100190. No.HP/wa : 085255905544 
email: asharprawitno@gmail.com 
Sekali lagi, saya sangat berMohon 
agar segera ditanggapi, kesempatan 
saya untuk mendaftar kembali hanya 
sampai hari senin 

7 24/9/2017 14:32 

Kpd yth panitia mohon saudara 
melihat dan teliti pokok 
permasalahan yg saya alami setelah 
masuk registrasi ke sscn proses 
rekrutmen cpns kementerian pada 
instansi lan, trimakassih 

Pengaduan rudini Biro Umum       



LAPORAN PENGADUAN MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI ASPIRASI DAN PENGADUAN LAN 2017 

8 25/9/2017 09:52 

Selamat sore LAN. Saya Veny calon 
pelamar CPNS LAN. Dari tadi pagi, 
saya tidak dapat masuk ke website 
cpns.lan.go.id untuk upload 
dokumen. Mohon dibanti jika 
memang ada info lain atau option 
lain terkait ini yang saya belum 
update. Terimakasih 

Pengaduan Veny Katrina Panjaitan Biro PHHP       

9 29/9/2017 04:56 

Mohon ijin kami diberikan informasi 
tentang hasil lelang jabatan eselon 2 
kabuptaen tana toraja untuk Kepala 
Bapenda Tana Toraja terima kasih 

Permohonan informasi Desi salinding         

 


