PENGUMUMAN
NOMOR : KP.01.02/1/3480/2021
TENTANG
PERUBAHAN PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI (STR) PADA SELEKSI CALON
APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

Menyusuli Pengumuman Sekretaris Jenderal selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN
Kementerian Kesehatan Tahun 2021 Nomor KP.01.02/IV/12671/2021 Tanggal 30 Juni 2021 tentang
Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kesehatan Tahun 2021 dan Nomor
KP.01.04/IV/12670/2021 Tanggal 30 Juni 2021 tentang Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2021 serta sesuai surat Sekretaris
Kementerian

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

Nomor

B/1121/S.SM.01.00/2021 Tanggal 23 Juli 2021 perihal Verifikasi Administrasi Persyaratan Surat
Tanda Registrasi (STR) pada Seleksi CASN Tahun 2021, bersama ini disampaikan:
1. Perubahan persyaratan bagi pelamar jabatan yang mensyaratkan STR, sebagai berikut:
Semula

Menjadi

Harus melampirkan STR sesuai jabatan 1. Harus melampirkan STR sesuai jabatan yang
yang dilamar (bukan internsip) dan masih

dilamar (bukan internsip) dan masih berlaku

berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan

pada saat pelamaran.

dengan tanggal masa berlaku yang tertulis 2. Bagi tenaga kesehatan yang STR-nya telah
pada STR

habis masa berlaku dan saat ini dalam proses
masa

perpanjangan,

dapat

mendaftar

dengan ketentuan harus melampirkan STR
lama (STR sebelumnya) dan bukti sudah
melakukan minimal tahap pembayaran
pada proses perpanjangan STR dalam
bentuk tangkap layar (screen capture) pada
laman Komite Farmasi Nasional (KFN),
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), atau
Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI).
2. Perubahan tata cara pelamaran bagi pelamar jabatan yang mensyaratkan STR wajib
mengunggah (upload) dokumen yang dipersyaratkan berupa data digital/hasil scan yang secara
keseluruhan terlihat jelas dan dapat dibaca, sebagai berikut:
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Semula

Menjadi

Hasil scan asli STR sesuai ketentuan jabatan 1. Hasil scan asli STR yang masih berlaku
yang mewajibkan STR

sesuai

ketentuan

jabatan

yang

mewajibkan STR; atau
2. Hasil

scan

asli

STR

lama

(STR

sebelumnya) sesuai ketentuan jabatan
yang mewajibkan STR dan cetakan
tangkap layar (screen capture) minimal
pada tahap pembayaran pada proses
perpanjangan STR

pada laman KFN,

KKI, atau MTKI, dalam 1 (satu) file
format pdf multi halaman.
3. Contoh cetakan tangkap layar (screen capture) proses perpanjangan STR, sebagai berikut:
a. Tampilan di laman KFN http://stra.kemkes.go.id/masuk/status
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b. Tampilan di laman KKI https://registrasi.kki.go.id/index.php/cek_status

c. Tampilan di laman KTKI https://ktki.kemkes.go.id/registrasi

3. Bagi pelamar jabatan yang mensyaratkan STR yang sudah melakukan penyelesaian
pendaftaran (submit resume) di laman https://sscasn.bkn.go.id, tetapi tidak melampirkan
bukti sebagaimana dimaksud pada angka 2 maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
Seleksi Administrasi. Selanjutnya pelamar tersebut dapat menyampaikan sanggahan pada
saat Masa Sanggah Seleksi Administrasi dengan melampirkan bukti dimaksud sebagai satu
kesatuan dokumen tidak terpisahkan yang diunggah di laman https://sscasn.bkn.go.id.
4. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja
melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat
menjadi CPNS/PNS/CPPPK/PPPK maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal
dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS/CPPPK/PPPK;
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5. Para pelamar agar terus memonitor informasi dan perkembangan Penerimaan CASN
Kementerian Kesehatan Tahun 2021 melalui laman https://casn.kemkes.go.id dan
https://sscasn.bkn.go.id;
6. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, pelamar dapat membaca dan memahami Frequently
Asked Questions (FAQ) di laman https://casn.kemkes.go.id;
7. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CASN Kementerian
Kesehatan Tahun 2021 dapat menghubungi Halo Kemkes 1500567 atau Help Desk
Kementerian Kesehatan di laman https://casn.kemkes.go.id;

Jakarta, 23 Juli 2021
Plt. Kepala Biro Kepegawaian
selaku
Sekretaris Panitia Seleksi Pengadaan
CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021,

TTD
INDA TORISIA HATANG
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