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1. GAMBARAN UMUM PENGADUAN PUBLIK  
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah 

telah melakukan berbagai upaya secara berkesinambungan demi 

mewujudkan pelayanan publik yang prima. Salah satu upaya yang 
dilakukan adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada 

masyarakat untuk dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan atas 
pelayanan publik.   

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 

tentang Pengelolaan Pengaduan, pengaduan merupakan upaya 
penyampaian keluhan yang disampaikan oleh pengadu kepada pengelola 

pengaduan pelayanan publik atas pelaksanaan pelayanan yang tidak 
sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau 
pelanggaran larangan oleh penyelenggara pelayanan publik. Melalui definisi 

tersebut, dapat dipahami bahwa pengaduan merupakan salah satu bentuk 
pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat kepada penyelenggara 
pelayanan publik. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa masyarakat adalah salah 
satu pengawas eksternal dalam pelaksanaan pelayanan publik. Oleh 

karena pengaduan publik memiliki peran yang sangat vital dan strategis, 
pengelolaan pengaduan harus dilaksanakan dengan baik, melalui 
penyediaan sarana dan media pengaduan, menugaskan pelaksana yang 

berkompeten, serta senantiasa menangani dan menindaklanjuti 
pengaduan.  

Untuk itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan pengaduan publik di Lembaga Administrasi Negara 
(LAN), disusunlah laporan tahunan ini. Selain itu, laporan tahunan ini juga 

bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan dan pencapaian 
pengelolaan pengaduan masyarakat agar selanjutnya dapat dilaksanakan 
lebih baik lagi. Namun hal penting dari penyusunan laporan ini, 

diharapkan hasil monitoring pengaduan ini dapat memberikan masukan 
kepada unit kerja penyelenggara layanan dalam pelaksanaan tusinya.  

  

2. LAYANAN PENGADUAN PUBLIK  

 
2.1   BENTUK PENGADUAN  

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Pengaduan, pengaduan oleh masyarakat dapat berkaitan 
tentang:  

a) Pelaksanaan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.  

b) Pengabaian kewajiban penyelenggara pelayanan.  



 

  

c) Pelanggaran larangan oleh penyelenggara pelayanan publik.  
  

2.2   SALURAN PENGADUAN  

Terdapat beberapa sarana dan media yang disediakan bagi 
masyarakat untuk dapat menyalurkan pengaduan yang ditujukan 

kepada Lembaga Administrasi Negara, yakni:  
a) Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui akun media sosial 

LAN:  

• Twitter: @lan_ri  
• Instagram: @humas_lan  
• Facebook: Humas LAN RI  

b) Pengaduan disampaikan melalui fitur chat pada website 
c) Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui aplikasi SP4N 

LAPOR! dengan alamat: lapor.go.id.  
d) Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik ke 

alamat: humas@lan.go.id.  

e) Pengaduan disampaikan secara lisan melalui nomor telepon: 021-
3455021-25, 3868201-07.  

f) Pengaduan disampaikan langsung kepada petugas help desk 
dengan alamat:  
Ruang PPID  

Kantor Lembaga Administrasi Negara  
Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat 10110  

  

3. MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN PUBLIK  

Pada prosesnya, kordinasi pengelolaan pengaduan publik dilaksanakan 
oleh Poksi Humas dan Protokol yang bertugas menginfokan formulir yang 

digunakan untuk menginput data pengaduan yang diterima oleh setiap unit 
kerja/satker setiap bulan.  
 

Setiap unit kerja/satker penerima pengaduan diwajibkan menginput 
rekapan pengaduan yang diterima pada bulan tersebut dan dan 
mengirimkan kembali data tersebut maksimal tanggal 5 (lima) bulan 

berikutnya.  
 

Selanjutnya Poksi Humas dan Protokol akan mengintegrasikan seluruh 
data menjadi data pengaduan LAN.  
 

 

4. PERKEMBANGAN PENGELOLAAN PENGADUAN PUBLIK  
4.1. REKAPITULASI PENGADUAN BERDASARKAN SARANA DAN 

MEDIA PENGADUAN  

Pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021, 
LAN telah menerima sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) 

pengaduan melalui beberapa sarana dan media pengaduan dengan 
rincian sebagai berikut:  



 

  

1. 104 (seratus empat) atau 85,2% pengaduan diterima melalui 
media sosial Lembaga Administrasi Negara;  

2. 9 (sembilan) atau 7,4% pengaduan diterima melalui fitur chat 
pada website;  

3. 3 (tiga) atau 2,5% pengaduan diterima melalui website PPID;  
4. 5 (lima) atau 4,1% pengaduan diterima melalui portal lapor.go.id; 

dan 

5. 1 (satu) atau 0,8% pengaduan diterima melalui datang langsung. 
  

 
  

4.2. REKAPITULASI PENGADUAN BERDASARKAN BULAN  
Pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021, 

LAN telah menerima sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) 
pengaduan melalui beberapa dengan rincian per bulan sebagai 
berikut:  

1. 5 (lima) atau 4,1% pengaduan diterima pada bulan Januari;  
2. 1 (satu) atau 1% pengaduan diterima pada bulan Februari; 

3. 5 (lima) atau 4,1% pengaduan diterima pada bulan Maret; 
4. 3 (tiga) atau 2,5% pengaduan diterima pada bulan April; 
5. 5 (lima) atau 4,1% pengaduan diterima pada bulan Mei; 

6. 11 (sebelas) atau 9,0% pengaduan diterima pada bulan Juni; 
7. 17 (tujuh belas) atau 13,9% pengaduan diterima pada bulan 

Juli;  

8. 10 (sepuluh) atau 8,2% pengaduan diterima pada bulan 
Agustus; 

9. 26 (dua puluh enam) atau 21,3% pengaduan diterima pada 
bulan September; 

10. 20 (dua puluh) atau 16,4% pengaduan diterima pada bulan 

Oktober; 



 

  

11. 13 (sebelas) atau 10,7% pengaduan diterima pada bulan 
November; dan 

12. 6 (enam) atau 4,9% pengaduan diterima pada bulan 
Desember. 

 
 

                  
 

4.3. REKAPITULASI PENGADUAN BERDASARKAN KATEGORI 
PERMASALAHAN  
Berdasarkan bentuk permasalahan, maka dari 122 (seratus dua 

puluh dua) pengaduan yang diterima oleh LAN dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut:  

1. 98 (Sembilan puluh delapan) atau 80,3% pengaduan terkait 
sarana dan prasarana;  

2. 15 (lima belas) atau 12,3% pengaduan terkait pengembangan 

kompetensi;  
3. 4 (empat) 3,4% pengaduan terkait informasi umum;  

4. 3 (tiga) atau 2,5% pengaduan terkait event LAN;  
5. 1 (satu) 0,8% pengaduan terkait kemahasiswaan; dan 
6. 1 (satu) 0,8% pengaduan terkait jurnal, kajian dan penelitian. 



 

  

 
 

4.4         STATUS TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN  

Hingga tanggal 31 Desember 2021, sebanyak 122 (seratus dua puluh 
dua) pengaduan telah selesai ditanggapi dan ditindaklanjuti. 

Adapun pengaduan tersebut dapat dirinci berdasarkan jangka waktu 
penyelesaiannya, sebagaimana berikut:  

1. 28 (dua puluh delapan) atau 23,5% pengaduan ditanggapi pada 

waktu yang sama;   
2. 80 (tujuh puluh tujuh) atau 65,6% pengaduan ditanggapi dalam 

waktu 1 (satu) hari kerja; 

3. 9 (sembilan) atau 7,6% pengaduan ditanggapi dalam waktu 2 (dua) 
hari kerja; 

4. 2 (dua) atau 1,7% pengaduan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari 
kerja;  

5. 1 (satu) atau 0,8% pengaduan ditanggapi dalam waktu 4 (empat) 

hari kerja; dan 
6. 2 (dua) atau 1,7% pengaduan ditanggapi dalam waktu 6 (empat) 

hari kerja. 



 

  

                           
 

4.4. REKAPITULASI PENGADUAN BERDASARKAN SATUAN KERJA 
Berdasarkan Satuan Kerja, maka dari 122 (seratus dua puluh dua) 

pengaduan yang diterima oleh LAN dapat diklasifikasikan sebagai 
berikut:  
1. 112 (seratus dua belas) atau 91,8% pengaduan ditujukan 

kepada Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan 
Kompetensi Aparatur Sipil Negara;  

2. 3 (tiga) atau 2,5% pengaduan ditujukan kepada Politeknik STIA 
LAN Bandung;  

3. 3 (tiga) atau 2,5% pengaduan ditujukan kepada Pusat Data dan 

Informasi;  
4. 1 (satu) atau 1% pengaduan ditujukan kepada Pusat Pembinaan 

Analis Kebijakan;  

5. 1 (satu) atau 1% pengaduan ditujukan kepada Politeknik STIA 
LAN Jakarta;  

6. 1 (satu) atau 1% pengaduan ditujukan kepada Biro Hukum dan 
Humas; dan 

7. 1 (satu) atau 1% pengaduan ditujukan kepada Puslatbang 

KDOD.  



 

  

    
 

4.5. PENJATUHAN SANKSI  
Hingga 31 Desember 2021, berdasarkan pengaduan yang diterima oleh 
tim pengelolaan pengaduan publik, tidak terdapat pengaduan yang 
menimbulkan sanksi.  
 
Demikian laporan tahunan pengelolaan pengaduan publik ini disusun 
untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 76 
Tahun 2013 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Pengelola 
Pengaduan atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan penanganan 
pengaduan.  

  
Kepala Biro 

Hukum dan Humas , 

    
Tri Atmojo Sejati 

 
 
 


