
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 

SEKRETARIAT DAERAH 
JALAN  KABUPATEN  NOMOR 107  Telp. (0324)  321329   

P A M E K A S A N  69321 
 

 
PENGUMUMAN 

Nomor : 810/ 1003 /432.403/2021 

TENTANG 

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI 
PENERIMAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN 

TAHUN ANGGARAN 2021 

 
Berdasarkan Ketetapan Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2021 tentang Hasil Seleksi 

Administrasi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pamekasan, dengan ini diinformasikan antara lain: 

1. Hasil Seleksi Administrasi dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi Penerimaan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 

Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III 

Pengumuman; 

b. Pelamar yang dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Administrasi Penerimaan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 

Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV 

Pengumuman; 

c. Alasan pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi dapat dilihat pada 

akun SSCASN melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/;  

d. Pengumuman ini hanya melampirkan hasil seleksi administrasi untuk jalur kebutuhan 

CPNS dan PPPK untuk Jabatan Fungsional, sedangkan pengumuman PPPK Guru 

disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

2. Masa Sanggah (mengajukan pengaduan) terhadap hasil seleksi administrasi 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pelamar yang keberatan terhadap hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan 

sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan, 

yaitu pada tanggal 4-6 Agustus 2021; 

b. Sanggahan diajukan melalui https://sscasn.bkn.go.id/; 

c. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang 

diajukan oleh pelamar; 

d. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan 

bukan berasal dari pelamar; 

e. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang 

hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu 

pengajuan sanggah, yaitu pada tanggal 15 Agustus 2021; 

https://sscasn.bkn.go.id/
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f. Ketentuan mengenai Verifikasi Administrasi Persyaratan Surat Tanda 

Registrasi (STR) pada Seleksi CASN Tahun 2021 pada kebutuhan jabatan tenaga 

kesehatan yang mensyaratkan STR sesuai Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 

B/1121/S.SM.01.00/2021 Tanggal 23 Juli 2021 dengan memperhatikan Surat Edaran 

Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/4394/2020 Tanggal 20 Desember 2020 

tentang Registrasi dan Perizinan Tenaga Kesehatan pada Masa Pandemi Corona Virus 

Disease (COVID-19) adalah sebagai berikut: 

1) STR yang dilampirkan wajib sesuai dengan jabatan dan jenjang pendidikan yang 

dilamar; 

2) Pendaftaran seleksi CASN dapat juga diikuti bagi tenaga kesehatan yang STR-nya 

telah habis masa berlaku di masa pandemi Covid-19 dan saat ini dalam proses 

masa perpanjangan; 

3) Bagi pelamar yang belum melakukan penyelesaian pendaftaran (submit resume) 

di SSCASN, maka dapat melampirkan STR lama (STR sebelumnya) dan bukti 

sudah melakukan minimal tahap pembayaran pada proses perpanjangan STR 

dalam bentuk tangkap layar pada Komite Farmasi Nasional (KFN), Konsil 

Kedokteran Indonesia (KKI) atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan 

dijadikan satu file unggahan pada SSCASN; 

4) Bagi pelamar yang sudah melakukan penyelesaian pendaftaran (submit resume) 

di SSCASN, tetapi tidak melampirkan bukti sudah melakukan minimal tahap 

pembayaran pada proses perpanjangan STR dalam bentuk tangkap layar pada 

laman KFN, KKI, atau MTKI maka dinyatakan TMS seleksi administrasi; 

5) Pelamar dapat menyampaikan sanggahan dengan melampirkan bukti dimaksud 

sebagai satu kesatuan dokumen tidak terpisahkan yang diunggah di SSCASN. 

g. Pada proses masa sanggah tidak dapat digunakan untuk melengkapi dokumen 

persyaratan administrasi. Masa sanggah dilakukan untuk mempertanyakan 

tentang alasan pelamar tidak lulus seleksi administrasi, tetapi yang menjadi acuan 

adalah dokumen yang telah diinput/diupload oleh pelamar. Masa sanggah bukan 

untuk melengkapi dokumen yang dianggap tidak lengkap; 

h. Pelamar yang berhak mengajukan sanggahan adalah pelamar yang telah memenuhi 

persyaratan dan telah mengunggah dokumen dengan benar dan lengkap 

sebagaimana diatur dalam pengumuman, namun dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat 

(TMS); 

i. Verifikasi ulang dilakukan berdasarkan dokumen yang telah diunggah oleh pelamar 

pada laman https://sscasn.bkn.go.id/; 

j. Jika dokumen yang telah diunggah pelamar terbukti benar dan sesuai dengan 

dokumen yang dipersyaratkan dalam pengumuman, maka Panitia Seleksi Daerah 

akan melakukan perubahan status pelamar yang semula Tidak Memenuhi Syarat 

(TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS); 

k. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pelamar tidak melakukan 

sanggahan, maka hasil seleksi administrasi dianggap final dan tidak dapat diganggu 

gugat serta dinyatakan menerima keputusan Panitia Seleksi Daerah. 

 

 

https://sscasn.bkn.go.id/


3. Selama masa sanggah, Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Aparatur Sipil Negara 

Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2021 membuka layanan helpdesk 

melalui messenger Telegram dengan username @casn2021pamekasan atau melalui 

email bkd.pamekasan@gmail.com dan tidak melayani pengaduan melalui tatap 

muka secara langsung; 

4. Dihimbau agar pelamar selalu mengikuti perkembangan  informasi  Seleksi Penerimaan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 

Anggaran 2021 melalui website http://bkpsdm.pamekasankab.go.id/. Apabila terdapat 

perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir. 

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.  

  

 Dikeluarkan di 
Pada Tanggal 

: Pamekasan 
: 2 Agustus 2021 

 

 
 A.n. BUPATI PAMEKASAN 

Sekretaris Daerah 
Selaku Ketua Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai ASN 

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan 
Tahun Anggaran 2021, 

 

 
 

 
Ir. TOTOK HARTONO, M.A. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19630913 199003 1 011 
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