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PENGUMUMAN 

NOMOR: 14 /BSN/B0-b2/01/2022 
 

HASIL AKHIR PASCA SANGGAH  
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN) 

BADAN STANDARDISASI NASIONAL TAHUN 2021 
 

Merujuk pada Pengumuman Ketua Panitia Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Badan 

Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2021 Nomor:1818/BSN/B0-b2/12/2021 tanggal 24 Desember 

2021 tentang Hasil Akhir Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) BSN Tahun 2021, bersama 

ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Pelamar yang dinyatakan TIDAK LULUS dalam tahap akhir Pengadaan CASN BSN Tahun 2021 

telah diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah melalui akun masing-masing pelamar 

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

2. Hasil verifikasi dan jawaban sanggahan pelamar yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Calon 

Aparatur Sipil Negara (CASN) BSN Tahun 2021 sebagaimana lampiran pengumuman ini, jawaban 

secara rinci dapat dilihat melalui akun masing-masing pelamar pada portal  

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

3. Peserta yang dinyatakan LULUS dalam tahap akhir Pengadaan CASN BSN Tahun 2021 

sebagaimana tercantum pada lampiran Pengumuman Nomor:1818/BSN/B0-b2/12/2021 tanggal 

24 Desember 2021 agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan 

kelengkapan dokumen secara elektronik sesuai ketentuan pada pengumuman tersebut melalui 

akun masing-masing pelamar pada portal  https://sscasn.bkn.go.id pada tanggal 7 s.d. 21 Januari 

2022. 

4. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3 (tiga), 

pelamar yang dinyatakan LULUS dalam tahap akhir Pengadaan CASN BSN Tahun 2021 tidak 

dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen, maka yang bersangkutan dianggap 

tidak memenuhi syarat. 

5. Lain-lain 

a) Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing 

peserta dapat dilihat pada portal  https://sscasn.bkn.go.id. 

b) Informasi lebih lanjut mengenai Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Badan 

Standardisasi Nasional Tahun 2021 dapat dilihat melalui website www.bsn.go.id. 

c) Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab 

peserta. 
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d) Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi 

pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima 

menjadi CASN BSN dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah 

penipuan dan agar dilaporkan melalui portal https://bsn.lapor.go.id. Panitia tidak bertanggung 

jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut. 

e) Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan 

maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, BSN berhak membatalkan kelulusan serta 

memberhentikan status sebagai CPNS/PNS. 

f) Pengadaan CASN BSN TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN. 

g) Keputusan Panitia Pengadaan CASN BSN Tahun 2021 bersifat final dan tidak dapat diganggu 

gugat. 

 

        Jakarta, 5 Januari 2022 
                   SEKRETARIS UTAMA SELAKU 

KETUA PANITIA PENGADAAN CASN BSN                               
TAHUN 2021,    

 

 

              NASRUDIN IRAWAN 
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LAMPIRAN PENGUMUMAN 

NOMOR  :  14 /BSN/B0-b2/01/2022 

TANGGAL :   5 Januari 2022 

 

 

DAFTAR NAMA PELAMAR HASIL AKHIR PASCA SANGGAH  

 

NO. NOMOR REGISTRASI NAMA STATUS JAWAB 
SANGGAH 

1. 

 

53000392056223063 

 

LIMARAN KENTYASTUTI SANGGAH TOLAK 

2. 

 

80100094020105723 

 

ARIEL SANGGAH TOLAK 

3. 

 

25000001035703713 

 

RUTH SELLA IRANA SANGGAH TOLAK 

4. 

 

12000291016601723 

 

DYAH PUSPITA LAKSMI TARI SANGGAH TOLAK 

5. 

 

74000098050705713 

 

CHAIRUDDIN SANGGAH TOLAK 

6. 

 

63000199015018753 

 

KARINA SHASKA SANGGAH TOLAK 

7. 

 

12000091151402723 

 

SUNGKOWO BUDI SANGGAH TOLAK 
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