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PENGUMUMAN 
NOMOR : 813/14/PANSELDA/2021 

TENTANG 
HASIL INTEGRASI NILAI SKD-SKB 

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT 

FORMASI TAHUN 2021 
 

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 18405.1/B-

KS.04.03/SD/K/2021, tanggal 21 Desember 2021 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai 

SKD-SKB CPNS Tahun 2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

 

A. INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN SELEKSI KOMPETENSI 

BIDANG (SKB) 

1. Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB merupakan hasil pengolahan data dalam Sistem 

SSCASN yang dilakukan oleh BKN selaku Tim Pelaksana Seleksi Nasional 

Pengadaan CASN Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman 

ini; 

2. Penjelasan maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran 

pengumuman ini yaitu : 

P/L = Lulus seleksi CPNS 

P/L-1 = Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi 

dalam jabatan/pendidikan yang sama 

P/L-2 = Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi 

dalam jabatan/pendidikan yang sama 

P/TL = Tidak lulus CPNS karena tidak masuk peringkat dalam formasi 

P/TH = Tidak lulus CPNS karena tidak hadir 

TMS = Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh 

instansi 

TMS1 = Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah 

satu/beberapa/semua tahapan SKB yang disyaratkan instansi ataupun 

PANSELNAS 

APS = Peserta yang mengajukan pengunduran diri 

3. Informasi mengenai hasil akhir seleksi penerimaan CPNS juga disampaikan kepada 

peserta melalui https://sscasn.bkn.go.id/ dengan login menggunakan akun masing-

masing. 
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B. MASA SANGGAH 

1.  Peserta dapat melakukan sanggah terhadap hasil integrasi SKD-SKB melalui 

https://sscasn.bkn.go.id/ selama 3 (tiga) hari pada tanggal 25 s.d. 27 Desember 2021; 

2. Hasil sanggah akan diumumkan pada laman  https://bkd.garutkab.go.id dan dapat 

dilihat juga melalui https://sscasn.bkn.go.id/. 

 

C. KETENTUAN LAIN-LAIN 

1. Seluruh tahapan seleksi penerimaan CPNS tidak dipungut biaya apapun; 

2. Kelulusan peserta adalah prestasi sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan 

dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan, dan kepada 

peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun yang 

dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan; 

3. Apabila peserta yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS memberikan 

keterangan/data/dokumen tidak benar/palsu, dan dikemudian hari diketahui, baik pada 

tahap pendaftaran seleksi, pada saat pemberkasan untuk penetapan NIP maupun 

setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka kelulusannya akan digugurkan dan/atau 

diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS; 

4. Pelamar diharapkan untuk selalu memantau pengumuman dan perkembangan 

pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2021 

pada laman https://sscasn.bkn.go.id, https://garutkab.go.id, dan  

https://bkd.garutkab.go.id; 

5. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi 

tanggungjawab masing-masing pelamar; 

6. Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Garut 

Tahun 2021, bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 

Demikian untuk mendapat perhatian. 

 

Dikeluarkan di : Garut 

pada tanggal : 23 Desember 2021 
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