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PENGUMUMAN 

NOMOR: 1103 /BSN/B0-b2/08/2021 
 

HASIL VERIFIKASI SANGGAHAN PELAMAR  
SELEKSI ADMINISTRASI 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:1027/BSN/B0-b2/08/2021 tanggal 2 

Agustus 2021 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara 

(CASN) BSN  Tahun 2021 dan telah dilaksanakannya masa sanggah pada tanggal 4 s.d. 6 

Agustus 2021 melalui akun masing-masing pelamar pada portal https://sscasn.bkn.go.id, dengan 

tidak memperbaiki/mengubah/mengunggah ulang/memperbarui dokumen yang telah diunggah 

atau menambah dokumen apapun, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar yang dilakukan oleh Panitia 

Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) BSN Tahun 2021, pelamar yang nomor 

registrasi dan namanya tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, dinyatakan LULUS 

SELEKSI ADMINISTRASI. 

2. Pelamar yang telah melakukan sanggahan namun nomor registrasi dan namanya tidak 

tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini dinyatakan TIDAK LULUS SELEKSI 

ADMINISTRASI. Keterangan jawaban sanggahan dapat dilihat melalui akun masing-masing 

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

3. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 

(satu), berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 

dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT).  

4. Kartu Tanda Peserta Ujian dapat dicetak oleh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi 

administrasi melalui portal https://sscasn.bkn.go.id setelah hasil sanggah diumumkan. 

5. Detail informasi waktu, lokasi pelaksanaan, dan ketentuan lain Seleksi Kompetensi Dasar 

(SKD) akan diumumkan kemudian melalui website www.bsn.go.id.  

6. Lain-lain 

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

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

2) Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung 

jawab peserta. 
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3) 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. 

4) Pengadaan CASN BSN TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN. 

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

diganggu gugat. 

 
 
 

Jakarta, 16 Agustus 2021 
 SEKRETARIS UTAMA SELAKU  
 KETUA PANITIA PENGADAAN CASN BSN  
 TAHUN 2021, 

 
           
 
 
 

     NASRUDIN IRAWAN 
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