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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmatNya,
sehingga pelaksanaan Survei Eksternal terhadap pengguna layanan/stakeholders terkait
pelaksanaan pelayanan di LAN dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) LAN dapat diselesaikan
dengan baik. Semoga hasil karya ini dapat dipergunakan untuk menambah wawasan dalam
rangka pengambilan kebijakan di Lembaga Administrasi Negara terkait dengan optimalisasi
pelaksanaan pelayanan kepada pengguna layanan/stakeholders LAN serta mampu
memberikan sumbangsih dalam upaya perbaikan reformasi birokrasi di Lembaga
Administrasi Negara.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam melakukan survei eksternal terkait
persepsi pengguna layanan/stakeholders terhadap pelaksanaan pelayanan di LAN. Untuk itu
saran dan masukan sangat kami harapkan dalam rangka perbaikan layanan yang bebas dari
KKN dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja LAN.

Jakarta,    Desember 2017
Inspektur LAN

Etty Kurniasih
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01 PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Pada tahun 1999, Pemerintah mengeluarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN. Undang-undang tersebut
secara umum mengatur tentang penyelenggara negara dalam mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Sejalan dengan semangat birokrasi yang
bersih, salah satu program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah
pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan dengan
diterbitkan dan diimplementasikannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi yang terkait dengan Reformasi Birokrasi (Peraturan
Menteri PAN Nomor 15 Tahun 2008, Peraturan Menteri PAN Nomor 20 Tahun 2010,
Peraturan Menteri PAN Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun
2012, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 31 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri PAN-RB
Nomor 14 Tahun 2014) serta sejalan dengan Road Map Reformasi Birokrasi yang telah
disusun oleh Tim Reformasi Birokrasi LAN.

Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat sebagai unit pengawas internal
mempunyai peran untuk memantau pelaksanaan reformasi birokrasi agar dapat berjalan
dengan baik di Lembaga Administrasi Negara.

Pada tahun 2015 dan tahun 2016, Inspektorat LAN telah melakukan survei eksternal
layanan bebas korupsi yaitu terkait kepuasan pengguna layanan dan integritas pelayanan
di LAN. Dari hasil survei tersebut diperoleh bahwa kepuasan pengguna layanan terhadap
layanan di LAN serta keyakinan pengguna layanan bahwa layanan di LAN memiliki
integritas dan bebas dari korupsi cukup tinggi. Hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) LAN
mencapai sebesar 3,47 dari rentang skala 4 pada tahun 2015 dan sebesar 3,51 dari
rentang skala 4 mengindikasikan bahwa unit pelayanan LAN tergolong dalam kriteria
tingkat integritas tinggi.

Selain hasil survei berupa indeks, LAN juga mendapatkan berbagai masukan dari
responden mengenai layanan baik dari sisi kualitas maupun integritas yang dijadikan
dasar perbaikan pelaksanaan kegiatan layanan di LAN. Dari tindak lanjut tersebut, pada
tahun 2017, dirasa perlu untuk melakukan survei kembali dalam rangka mengetahui
tingkat kualitas dan integritas layanan LAN setelah adanya perbaikan.
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B. DASAR HUKUM DAN PEDOMAN
1. UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2010-2014;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 9 s/d 15 Tahun 2011 tentang :

a. Pedoman Pengajuan dokumen Usulan Reformasi Birokrasi
Kementerian/Lembaga;

b. Pedoman Penilaian dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan RB
Kementerian/Lembaga;

c. Pedoman Penyusunan Road Map RB K/L dan Pemerintah Daerah;
d. Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
e. Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
f. Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process);
g. Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;
h. Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge

Management);
i. Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan RB dan Tunjangan Kinerja bagi K/L;

7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian
Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB);

8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan,
Penetapan, dan Pembinaan RB pada Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB (PMPRB) secara Online.

10.Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi
Reformasi Birokrasi Pemerintahan.

C. TUJUAN
Survei eksternal pada tahun 2017 ini secara umum dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengukur persepsi pengguna layanan LAN terhadap Kualitas layanan LAN;
2. Mengukur persepsi pengguna layanan/stakeholder LAN terhadap pengalaman

integritas dan potensi integritas dalam memberikan layanan bersih bebas korupsi.
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HASIL PELAKSANAAN SURVEI EKSTERNAL

A. PROFIL RESPONDEN
Responden merupakan pengguna layanan yang memanfaatkan layanan unit-unit

dan satker di LAN secara langsung. Penyelenggara Layanan yang berhubungan langsung
dengan responden survei, diantaranya :
1. Pusat Kajian dan Pelatihan Pendidikan Aparatur (PKP2A) LAN;
2. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN;
3. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur Nasional (Pusdiklat KAN);
4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional (Pusdiklat TF);
5. Pusat Pembinaan Pengembangan Widyaiswara (Pusbin WI);
6. Pusat Pembinaaan Analis Kebijakan LAN;
7. Pusat Kajian dan Inovasi di LAN Jakarta;
8. Pusat Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan (P3D) khususnya

bagian akreditasi lembaga diklat; serta
9. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam pelaksanaan survei ini, target responden dikelompokkan menjadi 7 (tujuh):
1. Penyelenggara/peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dari Kementerian/

Lembaga (K/L) atau Pemerintah Daerah;
2. Mahasiswa di STIA LAN Jakarta, Bandung dan Makassar;
3. Instansi Penyelenggara Diklat;
4. JFT Widyaiswara dari berbagai instansi;
5. JFT Analis Kebijakan dari berbagai instansi;
6. Penyedia Barang dan Jasa; serta
7. Instansi Yang Bekerja Sama/Penerima Hasil Kajian/Inovasi.

B. BENTUK KUESIONER
Kuesioner disusun berdasarkan kuesioner survei eskternal tahun sebelumnya

dengan beberapa perubahan dan penambahan dengan tujuan pertanyaan lebih singkat
dan mudah dipahami oleh responden serta lebih menggambarkan tujuan survei.
Kuesioner yang dikirimkan ke responden LAN mencakup 3 bagian, yaitu:
Bagian 1 : Mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan yang

diberikan Lembaga Administrasi Negara;
Bagian 2 : Mengukur tingkat integritas, yang dibagi menjadi pertanyaan terkait

pengalaman dan potensi integritas.



04 HASIL PELAKSANAAN SURVEI EKSTERNAL

Poin-poin kuesioner mencakup:
Pertanyaan
bagian I no
1-8

: Mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan yang
diberikan oleh LAN. Hal-hal yang akan dievaluasi adalah tingkat
kepuasan pengguna layanan terhadap:
a) kualitas layanan yang diberikan;
b) sarana dan prasarana layanan yang diberikan;
c) kompetensi dan keramahan pegawai dalam memberikan layanan;
d) keterlibatan dan partisipasi pengguna layanan dalam memberikan

masukan atau saran perbaikan;
e) proses dan waktu pemberian layanan;
f) tidak adanya diskriminasi dalam pemberian layanan; serta
g) pemberian layanan secara online.

Pertanyaan
bagian II no
1,2 dan 6

: Mengukur tingkat pengalaman terhadap integritas layanan LAN. Hal-
hal yang akan dievaluasi adalah pengalaman adanya integritas ketika
mendapatkan layanan LAN.

Pertanyaan
bagian II no
3-5, 7-10

: Mengukur tingkat persepsi terhadap potensi integritas layanan LAN.
Hal-hal yang akan dievaluasi adalah potensi adanya integritas ketika
mendapatkan layanan LAN.

C. PENILAIAN BOBOT (SCORING)
Pembobotan untuk setiap pertanyaan dalam kuesioner survei terbagi menjadi 2 bagian:
1. Pengukuran tingkat kepuasan (berdasarkan skala likert)

Sangat Setuju :  4
Setuju :  3
Tidak Setuju :  2
Sangat Tidak Setuju :  1

2. Pengukuran tingkat Integritas (berdasarkan pendekatan skala Guttman)
a. Pernyataan positif (Skor kebalikannya untuk pernyataan negatif)

Ya :  4
Tidak :  1

b. Pernyataan intensitas/kebiasaan (positif)
Sering : 4
Kadang kadang : 3
Jarang : 2
Tidak pernah : 1
Nb. Skor kebalikannya untuk pernyataan negatif

c. Pernyataan lain disesuaikan untuk bobot masing-masing pernyataan
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Pengukuran Indeks Persepsi Korupsi LAN (IPK LAN)
Sebelum dilakukan penilaian terhadap nilai IPK LAN, maka setiap variabel dihitung

nilai rata-ratanya dengan formula sebagai berikut :̅ = ∑ dimana:̅ =  rata –rata hitung
=  nilai sampel ke i

n =  Bobot

Setelah melakukan analisis rata-rata setiap variabel yang berpengaruh terhadap
Indeks Persepsi Korupsi (IPK), kemudian dilakukan perhitungan IPK dengan
menggunakan asumsi pembobotan untuk menganalisis indikator dari masing-masing
variabel yang mempengaruhi IPK tersebut. Adapun asumsi pembobotan yang digunakan
untuk membantu menganalisis nilai Total IPK terlihat dalam tabel dibawah ini:

IPK BOBOT SETIAP VARIABEL

Indeks Persepsi Korupsi
total (1,00)

Kepuasan Layanan (bobot 0,33)

Pengalaman Integritas (bobot 0,45)

Potensi Integritas (bobot 0,22)

Tabel 1. Asumsi Pembobotan Setiap Variabel

Total IPK LAN dihitung dengan memakai formulasi sebagai berikut:
IPK = {( ̅kepuasan x bobot kepuasan)+( ̅integritas x bobot integritas)

+( ̅hasil x bobot hasil)}

Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Permenpan Nomor 14 Tahun 2014,
interval Indeks Persepsi Korupsi berkisar antara 1 sampai dengan 4 (dimana nilai 1 berarti
korup dan nilai 4 menyatakan bersih) seperti dibawah ini:

Klasifikasi penilaian indeks persepsi korupsi dihitung dengan formulasi sebagai

berikut: = ( , ), dimana:

C = Panjang interval kelas
J = Jangkauan (datum terbesar – datum terkecil)
n = Banyak data

1 4

Korup Bersih
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Dengan persamaan tersebut didapatkan klasifikasi penilaian Indeks Persepsi
Korupsi LAN seperti dalam tabel dibawah ini:

INTERVAL KLASIFIKASI
1,00 – 2,00 Korup
2,00 – 3,00 Sedang
3,00 – 4,00 Bersih

Tabel 2. Klasifikasi Penilaian IPK LAN

D. HASIL SURVEI EKSTERNAL
Responden survei eksternal didapatkan sebanyak 505 responden yang berasal dari

berbagai instansi baik pusat maupun daerah dengan komposisi sebagai berikut:

(sumber : pengolahan data)
Grafik 1. Komposisi Responden

Dari komposisi responden dapat dilihat bahwa porsi responden terbesar yang juga
merupakan pengguna layanan terbesar LAN adalah peserta diklat dan mahasiswa STIA.

1. Persepsi Kepuasan Pengguna Layanan
Dari hasil survey, nilai rata-rata untuk pengukuran persepsi kepuasan

pengguna layanan LAN adalah 3,33 dari skala 4. Hal ini berarti bahwa pengguna
layanan memiliki kepuasan tinggi terhadap layanan LAN baik dari sisi kualitas,
sarana dan prasarana, kompetensi dan keramahan pegawai, tindak lanjut
keluhan, proses dan waktu pemberian layanan serta adanya pemberian layanan
secara online.

Nilai rata-rata untuk setiap pertanyaan dalam kuesioner dalam pengukuran
kepuasan pengguna layanan terlihat dalam grafik di bawah ini:



07 HASIL PELAKSANAAN SURVEI EKSTERNAL

(sumber : pengolahan data)
Grafik 2. Hasil Kepuasan Pengguna terhadap Layanan LAN

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata untuk setiap pertanyaan
pengukuran persepsi kepuasan pengguna layanan LAN adalah di atas nilai 3
dan hampir seragam. Nilai paling rendah adalah untuk tindak lanjut terhadap
keluhan atau pengaduan yang disampaikan kepada unit layanan. Hal ini
kedepannya perlu dilakukan perbaikan baik dari sisi mekanisme maupun
kesadaran pegawainya.

Meskipun secara umum persepsi kepuasan pengguna layanan sudah tinggi,
masih terdapat unsur layanan yang cukup banyak dianggap belum baik yaitu
layanan online. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebiasaan
masyarakat, maka kedepannya sangat perlu untuk mengembangkan layanan
berbasis online yang tidak hanya memudahkan dan memperpendek proses
layanan namun juga dapat mendukung terciptanya integritas layanan.

2. Pengalaman Integritas Layanan
Dari hasil survei, nilai rata-rata untuk pengukuran persepsi pengguna terhadap

pengalaman integritas layanan LAN adalah 3,93 dari skala 4. Hal ini berarti
pengguna memiliki pengalaman bahwa layanan LAN memiliki integritas tinggi,
yang berarti minimnya gratifikasi atau pemberian terkait jabatan, di luar tarif resmi
untuk mendapatkan layanan yang lebih mudah dan lebih cepat.
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Nilai rata-rata dari setiap pertanyaan dalam kuesioner untuk pengukuran
pengalaman integritas dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Nilai rata-rata untuk pertanyaan adanya pemberian uang/barang/fasilitas

yang dikeluarkan, di luar biaya/tarif resmi adalah 3,88 dari skala 4. Meskipun
nilainya tinggi namun masih terdapat pengguna layanan memberikan
uang/barang/fasilitas dengan alasan sebagai tanda terima kasih,
mempercepat layanan hingga memang diminta oleh petugas baik dengan
kode maupun secara terang-terangan seperti terlihat pada grafik di bawah ini:

(sumber : pengolahan data)
Grafik 3. Hasil Pengalaman Integritas Layanan LAN (a)

Sebagai tindak lanjut kedepannya perlu diperkuat lagi pengawasan dan
pemantauan terhadap pemberian gratifikasi apalagi yang mengarah pada
suap dan pungutan liar. Jika tidak segera ditangani dapat memungkinkan
semakin maraknya budaya gratifikasi/suap/pungutan liar karena merasa tidak
diawasi/tidak adanya sanksi.

b. Nilai rata-rata untuk pertanyaan apakah pernah ditawari untuk mendapatkan
layanan dengan cepat dan mudah dengan imbalan tertentu dan pertanyaan
adanya kesulitan untuk mendapatkan layanan jika tidak memberikan
uang/barang sebagai imbalan adalah sama yaitu 3,94 dari skala 4. Meskipun
nilainya tinggi namun masih terdapat pengguna layanan yang sering bahkan
selalu kesulitan mendapat layanan LAN jika tidak memberikan uang/imbalan,
yang tentu saja sudah mengarah pada pungutan liar, seperti dalam grafik di
bawah ini. Sejalan dengan hasil dari pertanyaan tentang adanya pemberian
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di luar biaya/tarif resmi, maka perlu segera ada pemantauan/pemeriksaan
lanjutan terkait adanya kemungkinan pungutan liar pada layanan LAN.

(sumber : pengolahan data)
Grafik 4. Hasil Pengalaman Integritas Layanan LAN (b)

3. Potensi Integritas Layanan
Dari hasil survei, nilai rata-rata untuk pengukuran persepsi pengguna terhadap

potensi integritas layanan LAN adalah 3,24 dari skala 4. Hal ini berarti pengguna
memiliki persepsi bahwa layanan LAN memiliki potensi integritas tinggi, yang
berarti memiliki prosedur layanan resmi, adanya mekanisme penyampaian keluhan
pengaduan serta memiliki reputasi integritas baik.

Nilai rata-rata dari setiap pertanyaan dalam kuesioner untuk pengukuran
potensi integritas dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Nilai rata-rata untuk pertanyaan yang memiliki jawaban ya dan tidak dapat

dilihat pada grafik berikut ini:

(sumber : pengolahan data)
Grafik 5. Hasil Potensi Integritas Layanan LAN (a)
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Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa hampir seluruhnya nilai rata-ratanya
di atas nilai 3 dari skala 4, kecuali untuk pertanyaan apakah mengetahui
adanya whistlle blowing system (WBS) sebagai upaya pencegahan anti
korupsi di LAN. Untuk pertanyaan tersebut nilai rata-ratanya masih 2,4 dari
skala 4 sehingga masih dianggap kurang baik.

Oleh karena itu sebagai tindak lanjut, WBS perlu disosialisasikan
penggunaannya dan kegunaannya pada pengguna layanan LAN. Begitu juga
dengan prosedur resmi layanan dan mekanisme penyampaian
keluhan/pengaduan/saran, selain melalui WBS. Masih cukup banyak
responden menjawab tidak tahu sehingga perlu disosialisasikan prosedur
resmi layanan dan mekanisme penyampaian keluhan/pengaduan/saran
kepada pengguna layanan LAN. Sosialisasi bisa dilakukan melalui kegiatan
sosialisasi, penjelasan singkat diantara kegiatan pemberian layanan,
penyebaran materi cetak sosialisasi maupun dengan memanfaatkan website
LAN.

b. Nilai rata-rata untuk pertanyaan lain terkait potensi integritas layanan
dilihat pada grafik berikut ini:

(sumber : pengolahan data)
Grafik 6. Hasil Potensi Integritas Layanan LAN (b)

Nilai rata-rata untuk pertanyaan adanya pertemuan di luar prosedur adalah
3,92 dari skala 4. Hal ini berarti hampir tidak ada pertemuan di luar prosedur
antara pengguna layanan dan pegawai LAN. Meskipun demikian tetap ada
pengguna layanan yang melakukan pertemuan di luar prosedur bahkan selalu.
Hal ini kedepannya perlu ada perbaikan terkait mekanisme layanan karena
pertemuan di luar prosedur memungkinkan adanya pengistimewaan layanan
dengan imbalan tertentu yang mengarah pada gratifikasi, suap dan pungutan
liar.
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Untuk pertanyaan pengetahuan adanya kegiatan/sosialisasi/media sebagai
kampanye anti korupsi di LAN, nilai rata-ratanya adalah 2,62 dari skala 4. Hal
ini berarti kegiatan anti korupsi di LAN masih terbatas diketahui oleh pegawai
LAN, belum sampai pada penguna layanan LAN. Kedepannya perlu
ditingkatkan penyebarannya terutama yang berkaitan dengan pengguna
layanan antara lain kampanye terkait gratifikasi, suap dan pungutan liar.

4. Indeks Persepsi Korupsi LAN
Indeks persepsi korupsi di LAN adalah :
IPK = {( ̅kepuasan x bobot kepuasan) + ( ̅pengalamanintegritas x bobot

pengalaman integritas) +( ̅persepsiintegritas x bobot persepsi
integritas)}

=   {(3,33 x 0,33) + (3,93 x 0,45) + (3,24x 0,22)}
=  (1,1+1,76+0,71)
= 3,57 (Klasifikasi Bersih)
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PENUTUP

Hasil survei ekternal layanan bebas korupsi ini menunjukkan hasil yang memuaskan dari
segi kualitas layanan, peningkatan kualitas layanan, kemudahan mendapatkan layanan,
keramahan SDM LAN dalam memberikan pelayanan, maupun kualitas dalam merespon
keluhan dari pengguna layanan/stakeholder dan keterlibatan serta partisipasi pengguna
layanan/stakeholder, begitu juga dalam hal pengalaman integritas dan potensi integritas
LAN mendapat penilaian memuaskan dari pengguna layanan/stakeholder. Dari Indeks
Persepsi Korupsi (IPK) LAN sebesar 3,57 dari rentang skala 4 sudah menggambarkan bahwa
LAN merupakan organisasi yang tergolong klasifikasi bersih dari korupsi. Apalagi nilai IPK ini
mengalami kenaikan dari survei tahun sebelumnya (IPK tahun 2015 adalah 3,47, tahun 2016
adalah 3,51). Ini tentu akan menambah kepercayaan publik (public trust) kepada Lembaga
Administrasi Negara dimasa yang akan datang.

Meskipun demikian terdapat beberapa poin tindak lanjut yang harus menjadi perhatian
kedepannya antara lain:
1. Pengembangan dan perbaikan pemberian layanan LAN secara online;
2. Pemantauan dan pemeriksaan lebih mendalam terkait potensi adanya pungutan liar dan

gratifikasi dalam penggunaan layanan LAN;
3. Sosialisasi penggunaan dan kegunaan WBS upaya pencegahan anti korupsi;
4. Sosialisasi prosedur resmi layanan LAN dan mekanisme pengaduan/pemberian saran

lainnya; serta
5. Penyebaran kampanye terkait gratifikasi dan pungutan liar kepada pengguna layanan

LAN.
Dengan demikian hasil survei ini menjadi bahan perbaikan bagi layanan LAN baik dari

segi kualitas maupun integritas serta menjadi pendorong semangat LAN untuk lebih
meningkatkan lagi kualitas pelayanannya yang didasari dengan nilai-nilai organisasi yang
berlaku di LAN dan berkelanjutan sehingga mampu untuk memberikan pelayanan yang
terbaik dan sangat memuaskan bagi pengguna layanan/stakeholder.
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CONTACT INFORMATION

Etty Kurniasih
19580217 198602 2 001
Inspektur
Tel 0811 978 370
ettykurniasih@yahoo.com

Eddi Wibowo
19750501 200501 1 001
Kasubbag TU Inspektorat
Tel 0818 0269 8980
durianruntuh.wib@gmail.com

Efi Afrizal
19610421 199002 1 001
Auditor Madya
Tel 0811 1836 037

Suwarso
19600519 198103 1 001
Pengadministrasi Umum
Tel 0858 8254 3111

Haries Bayu Permono
19860629 201502 1 002
Pengolah Hasil Pemeriksaan
Tel 08960858 6135
hbpermono999@gnail.com

Marully C. Nainggolan
19860803 201502 1 002
Pengolah Hasil Pemeriksaan
Tel 0812 9919 7757
marully.nainggolan@yahoo.com

Ira Yusnita Wijayati
19810315 201502 2 003
Pengolah Hasil Pemeriksaan
Tel 0856 2215 937
ira.yusnita@gmail.com

M. Azka Nurul Fajri
19831115 201403 1 001
Pengelola Data dan Informasi
Tel 0856 4018 9596
azkaohazka@yahoo.com

Tri Nugrahani Novita Sari
19911127 201403 2 001
Pengelola Data dan Informasi
Tel 0856 4747 0178
trin_novitasari@yahoo.com

INFORMASI UNIT
Inspektorat Lembaga Administrasi Negara
Jalan Veteran Nomor 10 Jakarta Pusat 10110
Gedung B Lantai 7
Tel (021) 3868201-5 ext. 230-233
Inspektorat.lan@gmail.com | inspektorat@lan.go.id  |  inspektorat_lan@yahoo.com
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