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P E N G U M U M A N  
NOMOR : PG.13/ROPEG/RENPEG/PEG.3/11/2021 

 
TENTANG 

HASIL SELEKSI KOMPETENSI 

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) 

PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN) 

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TA 2021 

 

 

Menindaklanjuti hasil Seleksi Kompetensi PPPK pada Pengadaan CASN KLHK TA 2021 
sebagaimana tercantum dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor                      
14782/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Hasil 
Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Peserta wajib membaca dengan seksama seluruh isi Pengumuman ini. 

2. Hasil Seleksi Kompetensi PPPK KLHK TA 2021 adalah sebagaimana tercantum pada 
Lampiran Pengumuman ini. 

3. Peserta yang memiliki kode P/L di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana 
angka 2 dinyatakan LULUS dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk 
PPPK (NI PPPK), sedangkan peserta yang memiliki kode P, TL, dan TH di kolom 
keterangan pada lampiran sebagaimana angka 2 dinyatakan TIDAK LULUS dan tidak 
berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya. 

4. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam Lampiran Pengumuman 
adalah sebagai berikut: 
a. Kode P/L adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan 

Menteri PANRB Nomor 1128 Tahun 2021 dan berhak diangkat menjadi PPPK. 
b. Kode P adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan 

Menteri PANRB Nomor 1128 Tahun 2021 namun tidak dapat diangkat menjadi 
PPPK. 

c. Kode TL adalah peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas menurut 
Keputusan Menteri PANRB Nomor 1128 Tahun 2021. 

d. Kode TH adalah peserta yang tidak hadir pada pelaksanaan Seleksi Kompetensi. 

5. Penetapan kelulusan PPPK didasarkan pada ketentuan:  
a. Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai 

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional. 
b. Keputusan Menteri PANRB Nomor 1128 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas 

Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Non Guru 2021. 

6. Masa Sanggah terhadap hasil seleksi kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. Peserta yang keberatan terhadap hasil seleksi kompetensi, dapat mengajukan 

sanggahan selama 3 hari pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2021. 



b. Sanggahan diajukan melalui akun masing-masing pada laman 
https://sscasn.bkn.go.id.

c. Panitia akan menjawab sanggah pada tanggal 19 sampai dengan 26 November 
2021.

d. Panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan peserta.
e. Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari 

peserta.
f. Panitia akan mengumumkan pasca sanggah pada tanggal 27 sampai dengan 29 

November 2021 di website http://ropeg.menlhk.go.id.
g. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan peserta tidak melakukan 

sanggahan, maka hasil seleksi kompetensi dianggap final dan tidak dapat diganggu 
gugat serta dinyatakan menerima keputusan Panitia.

7. Peserta yang dinyatakan LULUS (P/L) wajib melakukan pemberkasan secara 
elektronik untuk kelengkapan dokumen usul Nomor Induk PPPK (NI PPPK) yang harus 
diunggah melalui laman https://sscasn.bkn.go.id pada tanggal 30 November sampai 
dengan 16 Desember 2021, dokumen-dokumen elektronik yang wajib diunggah adalah 
sebagai berikut:

a. Pas photo terbaru pakaian formal (kemeja berkerah dan/atau jas) dengan latar 
belakang berwarna merah.

b. Asli Ijazah yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan, khusus lulusan luar 
negeri disertai (file digabung) Penyetaraan Ijazah dari DIKTI.

c. Asli Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang diisi dan dicetak dari laman 
https://sscasn.bkn.go.id kemudian ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas 
materai Rp. 10.000. Materai yang digunakan asli dan terbaca jelas memiliki nomor 
seri yang berbeda dengan materai yang digunakan pada dokumen lainnya.

d. Asli Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang diketik (tidak ditulis tangan) dan 
ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai Rp. 10.000 dengan 
menggunakan format sebagaimana Lampiran Pengumuman ini, tanggal surat 
pernyataan antara tanggal 30 November sampai dengan 16 Desember 2021. 
Materai yang digunakan asli dan terbaca jelas memiliki nomor seri yang berbeda 
dengan materai yang digunakan pada dokumen lainnya.

e. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian 
Negara Republik Indonesia yang masih berlaku pada saat melakukan pemberkasan.

f. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dari dokter Rumah Sakit Pemerintah terbaru 
yang ditandatangani oleh dokter dan Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa dari Unit 
Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah terbaru yang ditandatangani oleh dokter spesialis 
kedokteran jiwa. Dokter yang menandatangani Surat Keterangan merupakan dokter 
yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan 
pemerintah, tanggal surat antara tanggal 26 November sampai dengan 
16 Desember 2021.

g. Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, 
precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit 
Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada 
badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud
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serta melampirkan hasil laboratoriumnya, tanggal surat antara tanggal 
26 November sampai dengan 16 Desember 2021.

8. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya 
pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang 
tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang 
bersangkutan.

9. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung 
jawab peserta.

11. Panitia TIDAK MEMUNGUT BIAYA APAPUN dari peserta.

12.Informasi resmi yang terkait dengan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 hanya dapat 
dilihat melalui website http://ropeg.menlhk.go.id dan https://sscasn.bkn.go.id, oleh 
karena itu para peserta disarankan untuk terus memantaunya.

Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui dan dilaksanakan.

Jakarta, | 3- November 2021 
Kepala Biifo Kepegawaian dan Organisasi,
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