PENGUMUMAN
NOMOR : KP.01.04/IV/15246/2021
TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI (PRA SANGGAH)
SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021
Berdasarkan hasil seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengadaan CASN
Kementerian Kesehatan Tahun 2021, bersama ini disampaikan:
1. Pelamar yang nama dan nomor registrasinya tercantum pada Lampiran dalam pengumuman
ini dinyatakan lulus seleksi administrasi.
2. Pelamar yang nama dan nomor registrasinya tidak tercantum dalam lampiran pengumuman
ini, dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Keterangan alasan tidak lulus seleksi
administrasi

dapat

dilihat

melalui

akun

masing-masing

peserta

melalui

laman

https://sscasn.bkn.go.id.
3. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dan keberatan terhadap hasil seleksi
administrasi dapat mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi administrasi selama 3 (tiga)
hari mulai tanggal 5 Agustus 2021 (pukul 21.00 WIB) s.d. 8 Agustus 2021 (pukul 21.00 WIB)
melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dengan cara login ke akun masing-masing.
4. Sesuai Pengumuman Nomor KP.01.02/1/3480/2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Perubahan
Persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) pada Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara
Kementerian Kesehatan Tahun 2021, maka khusus bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus
seleksi administrasi karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan alasan STR tidak
berlaku, dapat menyampaikan sanggahan dengan mengunggah bukti sesuai ketentuan
sebagaimana tercantum dalam pengumuman dimaksud sebagai satu kesatuan dokumen yang
diunggah pada laman https://sscasn.bkn.go.id.
5. Sanggahan yang diajukan pelamar akan diverifikasi ulang dengan penyelesaian terhadap
sanggahan tersebut mulai tanggal 8 s.d. 15 Agustus 2021.
6. Pengumuman hasil seleksi administrasi pasca sanggah akan ditayangkan pada tanggal
17 Agustus 2021.
7. Apabila terdapat perubahan jadwal, akan diumumkan melalui laman https://casn.kemkes.go.id.
Pelamar agar terus memonitor informasi dan perkembangan Penerimaan CPPPK Kementerian
Kesehatan Tahun 2021 melalui laman https://casn.kemkes.go.id dan https://sscasn.bkn.go.id;
8. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti Seleksi Kompetensi
dengan jadwal dan tempat pelaksanaan yang akan diumumkan lebih lanjut melalui laman
https://casn.kemkes.go.id.
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9. Seleksi Penerimaan CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021 sama sekali tidak dipungut
biaya.
10. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi
pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau
Panitia Seleksi menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPPPK di
lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan
tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian
Kesehatan melalui laman https://itjen.kemkes.go.id/wbs/. Panitia Seleksi tidak bertanggung
jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
11. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memiliki kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai
dengan persyaratan, memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi
data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPPPK/PPPK maka
kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan
sebagai CPPPK/PPPK;
12. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 3 Agustus 2021
Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Panitia Seleksi Pengadaan
CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021,

TTD

OSCAR PRIMADI
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