




NO NO REGISTRASI NAMA JABATAN ALASAN TMS SANGGAHAN JAWABAN SANGGAH
1 82000097011103016 CHAIRUL AMRI PENGELOLA PBB P2 DAN 

BPHTB
Kualifikasi pendidikan tidak sesuai 
dengan syarat yang ditentukan

[] Kepada YTH Panitia BKN,
Karena sesuai dengan jurusan Ijazah saya D-
III Manajemen keuangan Dan Perbankan, 
Mohon analisis dan pertimbangkan kembali 
dari pihak Panitia BKN, karena formasi yang 
saya daftar sama dengan Jurusan di Ijazah 
saya(D-III Manajemen).;
[] Kepada YTH Panitia BKN,
Karena sesuai dengan jurusan saya D-III 
Manajemen keuangan Dan Perbankan, Mohon 
analisis dan pertimbangkan kembali dari 
pihak Panitia BKN, karena formasi yang saya 
daftar sama dengan Jurusan saya (D-III 
Manajemen).

Kualifikasi Pendidikan masuk dalam 
Rumpun Manajemen

SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2021
PELAMAR YANG DINYATAKAN LULUS (MEMENUHI SYARAT / MS) SETELAH MENYAMPAIKAN HAK SANGGAH

NIP. 196405261990031005
Pembina Utama Madya

Ir. KUKUH TRIYATMAKA, MM

KABUPATEN SANGGAU,
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN 

LAMPIRAN I : PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN 
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR : 810/02/PANSEL-ASN2021
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2021



NO NO REGISTRASI NAMA JABATAN ALASAN TMS SANGGAHAN JAWABAN SANGGAH
1 56000392125023016 YENI MINARSIH TERAMPIL - BIDAN Transkip nilai yang di upload tidak 

asli
[Transkrip Nilai] Saya atas nama Yeni 
Minarsih meminta maaf kepada bapak/ibu 
verifikator karena keslahan sya pd saat 
mengupload Transkip Nilai sdh bnr yg asli 
hnya sja pda saat meng scan sya 
menggunakan tinta htam ptih,hingga hsil 
seperti tdk asli.mhon ditrma sanggahan sya

Berdasarkan Pengumuman Bupati 
Sanggau No: 810/1189/BKPSDM-B 
pada Romawi VII ketentuan lain huruf 
C "Dokumen persyaratan yang 
diunggah adalah Scan Berkas Asli 
Berwarna (tidak hitam putih)". 

2 91000693070116016 PAULUS RONI PENGELOLA BARANG 
MILIK NEGARA

Kualifikasi pendidikan tidak sesuai 
dengan syarat yang ditentukan

[Ijazah] ijazah saya memang Tertulis  D-III 
Keuangan dan Perbankan, sebenarnya Ijazah 
kami harus tertulis D-III Akuntansi Keuangan 
dan Perbankan. kkarena Konsentrasi dan 
fokus jurusan saya adalah Akuntansi 
Keuangan dan Perbankan. semoga bisa terima 
Sangahan ini.;
[Transkrip Nilai] Transkip Nilai  saya memang 
Tertulis  D-III Keuangan dan Perbankan, 
sebenarnya  harus tertulis D-III Akuntansi 
Keuangan dan Perbankan. kkarena 
Konsentrasi jurusan saya adalah Akuntansi 
Keuangan dan Perbankan. semoga Sanggahan 
ini bisa diterima.

Kualifikasi Pendidikan yang dimiliki 
tidak sesuai dengan Kualifikasi 
Pendidikan yang dipersyaratkan 
untuk formasi Jabatan Pengelola 
Barang Milik Negara sesuai dengan 
Pengumuman Bupati Sanggau Nomor 
: 810/1189/BKPSDM-B

3 72000795042608016 ANDRE 
AGUSTIANUS 
PRATAMA

PENYULUH PERKEBUNAN Transkip nilai yang diupload tidak 
asli

[Transkrip Nilai] Scan transkrip nilai tersebut 
adalah asli, hanya saja warna scanan nya 
kurang baik sehingga terlihat seperti 
fotocopian. Mohon maaf, tolong   bantu dan 
periksa kembali data yang dikirim. Terima 
kasih

Berdasarkan Pengumuman Bupati 
Sanggau No: 810/1189/BKPSDM-B 
pada Romawi VII ketentuan lain huruf 
C "Dokumen persyaratan yang 
diunggah adalah Scan berkas Asli 
Berwarna (tidak hitam putih)". 

PELAMAR YANG DINYATAKAN TIDAK LULUS (TIDAK MEMENUHI SYARAT/ TMS) SETELAH MENYAMPAIKAN HAK SANGGAH
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN II : PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI PENGADAAN 
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR : 810/02/PANSEL-ASN2021
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2021



4 83000895096109016 DAREI RAMIDATI 
SAEDAH

PENGELOLA BUDIDAYA 
DAN PENGEMBANGAN 
TANAMAN PANGAN

Ijazah dan Transkip nilai yang 
diupload tidak asli

[Ijazah] dokumen izasah tidak asli 
dikarenakan pada saat upload data file 
dokoumen tertukar, sehingga dokumen yang 
di upload adalah yang tidak asli atau 
fotocopian, namun file asli masih ada dan 
tersimpan dengan baik.;
[Transkrip Nilai] dokumen transkip nilai tidak 
asli dikarenakan pada saat upload data file 
dokoumen tertukar dengan yang aslinya , 
sehingga dokumen yang di upload adalah 
yang tidak asli atau fotocopian,namun file asli 
masih ada dan tersimpan dengan baik.

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada   
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

5 42000592117103016 ANNISA RIZKI 
LISTIANTI

TERAMPIL - BIDAN Ijazah dan Transkip nilai yang 
diupload tidak asli

[Ijazah] Scan ijazah ini asli dan bukan 
fotocopy krn sy scan dgn aplikasi camscann 
serta sy kompress online ukurannya. File ini 
sy gunakan 2 kali berturut2 pd CPNS 2018 & 
2019. Sy mohon sanggahan ini diterima & 
diluluskan.;
[Transkrip Nilai] Scan transkip nilai ini asli 
dan bukan fotocopy krn sy scan dgn aplikasi 
camscann serta sy kompress online 
ukurannya. File ini sy gunakan 2 kali 
berturut2 pd CPNS 2018 & 2019. Sy mohon 
sanggahan ini diterima & diluluskan.

Berdasarkan Pengumuman Bupati 
Sanggau No: 810/1189/BKPSDM-B 
pada Romawi VII ketentuan lain huruf 
C "Dokumen persyaratan yang 
diunggah adalah Scan berkas Asli 
Berwarna (tidak hitam putih)". 

6 11000097031103016 BAGUS 
PAMUNGKAS

TERAMPIL - PERAWAT Ijazah dan Transkip nilai yang 
diupload tidak asli

[Ijazah] kesalahan upload disebabkan nama 
file yang salah;
[Surat Pernyataan dengan Format dari 
Instansi masing-masing] sudah diupload 
kemungkinan disebabkan file yang rusak saat 
pengeditan penggabungan file;
[Transkrip Nilai] kesalahan upload 
disebabkan nama file yang salah

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada   
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.



7 62000983076013016 LIDIA MARTHA 
DESE

PENGELOLA KEUANGAN Surat Lamaran tidak sesuai 
dengan format yang ditentukan

[Surat Lamaran] memang terdapat satu poin 
kesalahan dilamaran. yaitu di kolom Nama 
titik dua nya tidak sejajar dgn yg lain. saya 
akui disitu saya kurang teliti dalam menulis. 
apakah tidak ada pertimbangan dari team 
panitia untuk memberi saya kesempatan.

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada   
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

8 61000992186109016 NUCIVERA VERIFIKATOR KEUANGAN Surat lamaran  tidak sesuai 
dengan format yang ditentukan

[Surat Lamaran] Mohon kebijaksanaan dan 
toleransi dalam verifikasi, pelamar tidak 
mengetahui bahwa format surat lamaran 
sudah ditetukan. pelamar siap membuat 
surat lamaran yang baru sesuai format yang 
disyaratkan.
mohon dimaklumi keterbatasan saya, 
terimakasih.

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada   
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

9 11000497096103016 RICKY MULYANI TERAMPIL - BIDAN STR tidak terupload [Surat Tanda Register (STR) Tenaga 
Kesehatan] STR sedang dalam masa 
perpanjangan dan pada tangkap layar sudah 
pada tahap pembayaran dilaman Majelis 
Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)

Berdasarkan Pengumuman PANSEL 
Pengadaan ASN Nomor : 
810/01/PANSEL-ASN2021 bahwa 
bagi pelamar formasi tenaga 
kesehatan yang mengunggah STR 
yang telah kedaluwarsa tanpa 
melampirkan bukti perpanjangan STR 
pada saat mendaftar diperkenankan 
mengirimkan bukti perpanjangan STR 
bukan bagi Pelamar yang mengupload 
SERKOM di dokumen pendaftaran 
awal.



10 13000882131105016 GANDA ADRIANTO 
P. SIAGIAN

AHLI PERTAMA - 
PENYULUH PERTANIAN

Kualifikasi pendidikan tidak sesuai 
dengan syarat yang ditentukan

[Ijazah] Di kampus IPB, AGRIBISNIS memang 
di bawah fakultas Ekonomi dan Manajemen. 
Namun, yang kami pelajari adalah tentang 
pertanian dan kami memang dipersiapkan 
untuk meningkatkan mutu pertanian 
Indonesia seperti harapan bapak presiden 
Jokowi di pidatonya di IPB;
[Transkrip Nilai] Mohon di review kembali 
mata kuliah saya dimana kami menguasai 
secara teknis, perhitungan, dan komunikasi 
pertanian sehingga sangat cocok sebenarnya 
mendaftar sebagai penyuluh 
pertanian.Terimakasih bpk/ibu dan ditunggu 
kabar baik nya

Berdasarkan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 425 Tahun 2021 
yang ditindaklanjuti dengan 
Pengumuman Bupati Sanggau Nomor 
: 810/1189/BKPSDM-B tentang 
Seleksi Pengadaan ASN di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sanggau TA.2021 bahwa Kualifikasi 
Pendidikan untuk Jabatan Ahli 
Pertama-Penyuluh Pertanian adalah S-
1 Pertanian/S-1 Ilmu Pertanian

11 11000199041123016 MARTINUS BUSNI, 
S. P.

AHLI PERTAMA - 
PENYULUH PERTANIAN

Transkip Nilai yang diupload tidak 
lengkap

[Transkrip Nilai] Transkrip nilai sudah 
diunggah, kemungkinan transkrip nilai belum 
terunggah sepenuhnya. Terimakasih

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada   
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

12 84000997005103016 DINI WAHYUNI PENYUSUN PROGRAM 
ANGGARAN DAN 
PELAPORAN

surat lamaran dan Surat 
Pernyataan tidak sesuai dengan 
format yang ditentukan

[Surat Lamaran] Mohon maaf atas 
ketidaktelitian saya. Surat lamaran tidak 
bermaterai karena dalam membaca 
persyaratan terbitan awal  tidak tercantum 
ketentuan format lamaran dan materai yang 
telah ditentukan. Mohon ditinjau kembali 
Pak/Bu.;
[Surat Pernyataan dengan Format dari 
Instansi masing-masing] Mohon maaf atas 
ketidaktelitian saya. Surat Pernyataan  telah 
saya unggah namun surat pernyataan tidak  
mengikuti format yang telah ditentukan 
dikarenakan kekeliruan dalam menerima 
informasi.  Mohon ditinjau kembali Pak/Bu.

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.



13 25100694074627021 GITA CHRISTIE BR 
SIMARMATA

AHLI PERTAMA - 
PENYULUH PERTANIAN

Ijazah dan Transkip nilai yang 
diupload tidak asli

[Ijazah] Mohon maaf atas kesalahan saya 
dalam mengupload dokumen, dikarenakan 
dalam pengertian saya scan ijazah fotocopy 
terlegalisir sudah akurat karena sah dimata 
hukum, mohon untuk diverifikasi ulang.;
[Transkrip Nilai] Mohon maaf sebelumnya 
kepada tim verifikasi, dikarenakan dalam 
pengertian saya scan transkrip nilai akademik 
fotocopy terlegalisir sudah akurat karena sah 
dimata hukum. Dokumen yang diupload 
benar adanya, mohon untuk diverifikasi ulang.

Berdasarkan Pengumuman Bupati 
Sanggau No: 810/1189/BKPSDM-B 
pada Romawi VII ketentuan lain huruf 
C "Dokumen persyaratan yang 
diunggah adalah Scan berkas Asli 
Berwarna". 

14 71000596042105016 IQBAL 
MUHARRAHMAN

AHLI PERTAMA - 
PENYULUH PERTANIAN

Surat Pernyataan tidak di upload [Surat Pernyataan dengan Format dari 
Instansi masing-masing] Mohon maaf, waktu 
sesi mengupload jaringan saya sedang buruk. 
Dan ketika ingin mengganti pada surat 
pernyataan sudah terlanjur terupload. Jika 
diberi kesempatan untul re upload saya,  
Iqbal muharrahman siap menguploadnya 
kembali

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

15 82000498055023016 MARIA AGUSTINA AHLI PERTAMA - PERAWAT Transkip nilai yang di upload tidak 
asli

[Transkrip Nilai] Dokumen transkip nilai yang 
saya upload merupakan dokumen asli. 
Namun karena ini scan grayscale jadi 
dokumen terlihat seperti fotocopy.Saya dapat 
mempertanggungjawabkan atas keaslian 
dokumen serta membuktikannya. Mohon 
dipertimbangkan, terima kasih.

Berdasarkan Pengumuman Bupati 
Sanggau No: 810/1189/BKPSDM-B 
pada Romawi VII ketentuan lain huruf 
C "Dokumen persyaratan yang 
diunggah adalah Scan berkas Asli 
Berwarna (tidak hitam putih)". 



16 72000893007301716 SAMAGAT 
VENERANDA 
AQUILA MELITA 
PUELLA

ANALIS PAJAK DAN 
RETRIBUSI DAERAH

surat lamaran  tidak sesuai dengan 
format yang ditentukan

[Surat Lamaran] Mohon dicek ulang, surat 
lamaran yang saya lampirkan sudah ada 
materainya dan sesuai dengan instruksi pada 
surat edaran instansi. Yang mana 
ketentuannya menggunakan tinta hitam dan 
tidak ada ketentuan apakah harus diketik 
atau ditulis tangan.;
[Surat Pernyataan dengan Format dari 
Instansi masing-masing] Mohon dicek ulang, 
surat pernyataan dan surat tidak mengajukan 
pindah yang saya lampirkan sudah ada 
materainya dan sesuai dengan format instansi 
lainnya, karena memang pada surat edaran 
PEMDA Kabupaten Sanggau tidak 
dilampirkan format tertentu.

Surat lamaran  tidak sesuai dengan 
format yang ditentukan berdasarkan 
lampiran Pengumuman Bupati 
Sanggau Nomor : 810/1189/BKPSDM-
B tentang Seleksi Pengadaan ASN di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sanggau TA.2021

17 42000298051103016 TARSENSIUS 
JOLIPIUS

PENGELOLA BARANG 
MILIK NEGARA

Transkip nilai yang diupload tidak 
asli

[Transkrip Nilai] mohon maaf atas kekeliruan 
yang saya buat, dengan menguplod transkip 
nilai fotokopi. saya siap bertanggung jawab 
dengan Dokumen yang ada, Transkip Nilai 
yang asli ada dengan saya jika diperlukan 
kedepannya.

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

18 51000984011403016 RAMADIAN 
SAPUTRA

TERAMPIL - PERAWAT Transkip nilai yang di upload tidak 
asli

[Transkrip Nilai] salah upload file yang 
terupload yang fotocopian jika diijinkan akan 
diupload kembali yang asli,
kesalahan saya tidak mengecek kembali 
dukumen yang saya upload, dan juga yang 
fotocopi sesuai aslinya

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

19 12000999035013016 CICI LESTARI TERAMPIL - BIDAN  Surat Lamaran tidak sesuai 
dengan format yang ditentukan

[Surat Lamaran] Mohon maaf ibu bapak saya 
sudah mencari format lamaran untuk 
kabupaten Sanggau tapi tidak 
mendapatkannya jadi saya menggunakan 
format yg sudah di ada di internet, jadi saya 
tidak tau bagimna format surat lamaran yg 
sesuai dengan instansi Terima kasih ?

Surat lamaran  tidak sesuai dengan 
format yang ditentukan, Berdasarkan 
lampiran Pengumuman Bupati 
Sanggau Nomor : 810/1189/BKPSDM-
B tentang Seleksi Pengadaan ASN di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sanggau TA.2021



20 71000592030903016 ARDI SUHENDRA PENGELOLA KEUANGAN Dokumen yang diupload pada 
kolom foto adalah KTP

[Pas Foto] Karena, saya salah pilih gambar. 
Mohon diluluskan, karena hal ini bisa di 
perbaiki di suatu hari.

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

21 26000896086301716 LIVIA PENYUSUN PROGRAM 
ANGGARAN DAN 
PELAPORAN

Kualifikasi pendidikan yang 
disyaratkan S-1 sedangkan 
kualifikasi pendidikan pelamar D-
IV

[Ijazah] S1 dan DIV setara dan setingkat dan 
masa pendidikan sama. Perbedaan S1 dan 
DIV hanya pada bobot keilmuannya , untuk 
S1 lebih banyak pada teori keilmuan dan DIV 
lebih banyak pada praktiknya. Sebab, 
kemampuan praktik banyak dibutuhkan di 
dunia kerja. Tmksh.;
[Transkrip Nilai] Mohon panitia dapat 
mempertimbangkan alasan sanggah dan 
dokumen saya agar dapat lolos pada syarat 
administrasi. Terimakasih.

Berdasarkan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 425 Tahun 2021 
yang ditindaklanjuti dengan 
Pengumuman Bupati Sanggau Nomor 
: 810/1189/BKPSDM-B tentang 
Seleksi Pengadaan ASN di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sanggau TA.2021 bahwa Kualifikasi 
Pendidikan untuk Jabatan Penyusun 
Program Anggaran dan Pelaporan 
adalah S-1 Ekonomi Pembangunan / 
S-1 Akuntansi / S-1 Ekonomi 
Manajemen Akuntansi.

22 91000881190220153 KRISTIAN DWI 
JAYANTO

AHLI PERTAMA - 
PENGELOLA PENGADAAN 
BARANG/JASA

Ijazah dan Transkip nilai yang 
diupload tidak asli

[Ijazah] Mohon maaf bapak dan ibu Ijazah 
tidak asli di karenakan saya tidak memegang 
yang asli dan sedang bekerja d luar kota. Saya 
yakinkan bahwa softcopy tersebut benar 
keasliannya dan dapat di 
pertanggungjawabkan.;
[Transkrip Nilai] Mohon maaf bapak dan ibu 
transkrip nilai asli di karenakan saya sedang 
bekerja d luar kota dan tidak sedang 
memegang yang asli dan sedang bekerja di 
luar kota. Saya yakinkan bahwa softcopy 
tersebut benar keasliannya dan dapat di 
pertanggungjawabkan.

Berdasarkan Pengumuman Bupati 
Sanggau No: 810/1189/BKPSDM-B 
pada Romawi VII ketentuan lain huruf 
C "Dokumen persyaratan yang 
diunggah adalah Scan berkas Asli 
Berwarna".



23 15000888007302713 ERCILIA AGUSTINA 
SITUNGKIR

AHLI PERTAMA - 
PENYULUH PERTANIAN

Kualifikasi pendidikan tidak sesuai 
dengan syarat yang ditentukan

[Ijazah] Di kampus IPB, AGRIBISNIS memang 
di bawah fakultas Ekonomi dan Manajemen. 
Namun, yang kami pelajari adalah tentang 
pertanian dan kami memang dipersiapkan 
untuk meningkatkan mutu pertanian 
Indonesia seperti harapan bapak presiden 
Jokowi di pidatonya di IPB;
[Transkrip Nilai] Mohon di review kembali 
mata kuliah saya dimana kami menguasai 
secara teknis, perhitungan, dan komunikasi 
pertanian sehingga sangat cocok sebenarnya 
mendaftar sebagai penyuluh 
pertanian.Terimakasih dan ditunggu kabar 
baik nya

Berdasarkan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 425 Tahun 2021 
yang ditindaklanjuti dengan 
Pengumuman Bupati Sanggau Nomor 
: 810/1189/BKPSDM-B tentang 
Seleksi Pengadaan ASN di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sanggau TA.2021 bahwa Kualifikasi 
Pendidikan untuk Jabatan Ahli 
Pertama-Penyuluh Pertanian adalah S-
1 Pertanian/S-1 Ilmu Pertanian

24 21001699084605713 NOVIA PUTRI 
SUNDARI

TERAMPIL - BIDAN STR tidak terupload [Surat Tanda Register (STR) Tenaga 
Kesehatan] Terimakasih telah memberikan 
saya sanggah.saya menyadari ketidak telitian 
saya saat mengunggah STR saya, dan waktu 
itu saya mengunggah serkom.dan ini saya 
mengunggah STR saya yang 
sebenarnya.terimaksih.

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

25 26000992175401716 LARAS 
RAMADHANTI

VERIFIKATOR KEUANGAN Ijazah dan Transkip nilai yang 
diupload tidak asli

[Ijazah] Mohon maaf sebelumnya bapak/ibu 
panitia CPNS, saya salah upload, Ijazah asli 
saya ada dikarenakan saya baru pertama kali 
mengikuti CPNS.
Sekiranya Bapak/ibu memberikan saya 
kesempatan.;
[Transkrip Nilai] Mohon maaf sebelumnya 
bapak/ibu panitia CPNS, saya salah upload, 
Ijazah asli saya ada dikarenakan saya baru 
pertama kali mengikuti CPNS.
Sekiranya Bapak/ibu memberikan saya 
kesempatan.

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.



26 63000891186102716 CHASKIA ENDHY 
NOVANDA

TERAMPIL - ASISTEN 
APOTEKER

Ijazah dan Transkip nilai yang 
diupload tidak asli

[Ijazah] Keliru Dalam Mengunggah dan Tidak 
di Cek Ulang Pada Saat Mengunggah;
[Transkrip Nilai] Keliru Dalam Mengunggah 
dan Tidak di Cek Ulang Pada Saat 
Mengunggah

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

27 33000190134105016 AYU MURTIANI TERAMPIL - ASISTEN 
APOTEKER

Transkip yang di upload tidak 
lengkap

[Surat Pernyataan dengan Format dari 
Instansi masing-masing] Dengan ini saya 
menyampaikan bahwa saya telah membuat 
surat pernyataan bertanda tangan dan 
bermatrai akan tetapi tidak 
terkirim/terunggah, yang bisa saya 
pertanggung jawabkan dimata hukum. mohon 
untuk TMS bisa memberi saya kesempatan ke 
tahapan berikutnya;
[Transkrip Nilai] Dalam kesempatan ini saya 
meminta pertimbangan kepada TMS untuk 
bisa memberi saya kesempatan agar bisa 
mengikuti tahapan berikutnya, hal ini di 
dasari dokumen yang saya miliki /transkirp 
nilai asli yang bisa saya pertanggung 
jawabkan dimata hukum.

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

28 23000989084305016 KARDALINTA 
GINTING

AHLI PERTAMA - PERAWAT Transkip nilai yang di upload tidak 
asli

[Transkrip Nilai] Salah mengunggah transkip 
nilai Ijasah yang seharusnya Asli, yang 
terunggah Fotocopy...apabila di haruskan 
memperlihatkan Transkip Nilai yang Asli atau 
mengirimnya lewat Email..saya siap 
melaksanakannya.

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

29 82000989002705016 NIKO THOMAS PENYULUH PERKEBUNAN Transkip nilai yang diupload tidak 
asli

[Transkrip Nilai] Permisi Verifikator. Ijazah 
Asli dan Transkrip Asli saya hilang. Karena 
pernah kecurian. Surat Keterangan 
Kehilangan ada saya upload di menu upload 
ijazah, Saya gabungkan scanan Ijazah dan 
Surat Keterangan dari Institusi dan dari 
Kepolisian. Terimakasih

Surat keterangan yang dilampirkan 
hanya menerangkan keterangan 
kehilangan ijazah dan tidak 
menerangkan kehilangan transkip 
nilai.



30 14000780151103016 SYARIF BOERZAZI 
SYAFI'I ALKADRI

TERAMPIL - PERAWAT Transkip yang di upload tidak 
lengkap dan tidak asli

[Surat Akreditasi Universitas] akreditasi 
kampus saya adalah B dan bisa saya tujukan 
juga buktinya jika diminta di kemudian hari.;
[Surat Pernyataan dengan Format dari 
Instansi masing-masing] pada form tanda 
tangan pernyataan, nama saya tidak tertulis 
lengkap pada saat menempelkan materai, 
akan saya perbaiki pada saat pengumpulan 
berkas asli ke BKD nantinya.;
[Transkrip Nilai] terjadi kesalahan pada saat 
upload transkrip nilai menjadi PDF, namun 
saya bisa menjamin keaslian transkrip nilai 
saya, dan saya bersedia menunjukan yang 
asli jika di minta di kemudian hari nya

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

31 73000596022201116 SUHAIMI AHLI PERTAMA - 
RADIOGRAFER

Transkip nilai yang di upload tidak 
asli

[Transkrip Nilai] Sanggahan karena Transkip 
nilai tidak asli dikarena posisi kerja diluar 
pulau dan terkendala ppkm, selain itu  berkas 
berada di rumah kediaman dan status saya 
sudah Yatimpiatu dapat dibuktikan dgn 
melihat KK saya. Berkas asli siap saya 
lampirkan.

Berdasarkan Pengumuman Bupati 
Sanggau No: 810/1189/BKPSDM-B 
pada Romawi VII ketentuan lain huruf 
C "Dokumen persyaratan yang 
diunggah adalah Scan berkas Asli 
Berwarna (tidak hitam putih)". 

32 62000798024313016 DESSY RATNASARI PENYUSUN PROGRAM 
ANGGARAN DAN 
PELAPORAN

Surat lamaran tidak sesuai dengan 
format yang ditentukan dan Ijasah 
yang diupload tidak asli

[Ijazah] mohon maaf, saya akan upload scan 
ijasah asli saya kembali;
[Surat Lamaran] mohon maaf, saya akan 
upload sesuai format

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

33 82000292072705713 SAMUEL EFRAIM AHLI PERTAMA - DOKTER Transkip Nilai yang diupload 
bukan atas nama pelamar

[Transkrip Nilai] Salah mengupload dokumen Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.



34 42000494072103016 KASIM PURNAMA 
YUSUF

PENYULUH PERKEBUNAN Ijazah dan Transkip nilai yang 
diupload tidak asli

[Ijazah] Sudah dicoba unggah Scan Ijazah asli. 
Saat unggah selalu gagal dan tidak dapat 
disave. Keterangan di Dashboard unggahan 
gagal, ukuran file sudah dibawah 1 MB, 
format sudah bentuk PDF.
Fotocopy  sudah dilegalisir sesuai dengan 
Aslinya;
[Transkrip Nilai] Sudah dicoba unggah Scan 
Transkip Nilai asli. Saat unggah selalu gagal 
dan tidak dapat disave. Keterangan di 
Dashboard unggahan gagal, ukuran file sudah 
dibawah 1 MB, format sudah bentuk PDF.
Fotocopy sudah dilegalisir ?sesuai dengan 
Aslinya

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

35 91000297091516016 PARNO PENYULUH PERKEBUNAN Transkip yang di upload tidak 
lengkap

[Transkrip Nilai] Terjadi kesalahan pada saat 
upload dikarenakan jaringan tiba-tiba down, 
jadi ada kemungkinan dokumen baru yang 
sesuai dengan persyaratan instansi tidak 
terupload. Sehingga terupload dokumen yang 
masih terpotong.

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

36 81000290166501716 INDRI OKTAVIYARNI TERAMPIL - BIDAN STR tidak terupload [Surat Akreditasi Universitas] Sertifikat 
Akreditasi yang saya dapat dari kampus 
adalah sertifikat yang sudah saya upload dan 
bisa dipastikan itu valid.;
[Surat Tanda Register (STR) Tenaga 
Kesehatan] Saat Pengunggahan terjadi error 
pada link sscasn yang membuat saya harus 
me refresh kembali sehingga ternyata STR 
tidak terunggah.

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.



37 18000782162811123 ASEP SATRIANA PENGELOLA BARANG 
MILIK NEGARA

kualifikasi pendidikan tidak sesuai 
dengan syarat yang ditentukan

[Ijazah] Ijazah ini saya scan dikomputer dan 
saya kirim ke hp terus saya kompres melalui 
aplikasi di hp dikarenakan ukuran form 
terlalu besar. Semua berkas ASLI Mohon 
bpk/ibu bisa memberikan kelonggaran 
trhadap kertebatasan alat yg digunakan.;
[Transkrip Nilai] Transkip nilai sm sprti sudah 
discan juga seperti ijazah dgn komputer 
mengkompres ukuran saya menggunakan 
aplikasi hp dikarenakan terlalu besar 
formatnya. Mohon dikoreksi kembali

Alasan Sanggah yang disampaikan 
tidak sesuai dengan alasan TMS yang 
tertera pada Pengumuman dan 
SSCASN 

38 11000497090609016 AGAPITUS PENGELOLA BUDIDAYA 
DAN PENGEMBANGAN 
TANAMAN PANGAN

Ijazah yang diupload tidak asli [Ijazah] Dukumen yang saya upload bukan 
Ijazah Asli melainkan Fotokopi

Berdasarkan Pengumuman Bupati 
Sanggau No: 810/1189/BKPSDM-B 
pada Romawi VII ketentuan lain huruf 
C "Dokumen persyaratan yang 
diunggah adalah Scan berkas Asli 
Berwarna (tidak hitam putih)". 

39 72000398016601716 HENNY AFRIYANI TERAMPIL - BIDAN Pas Foto, Surat lamaran dan surat 
pernyataan tidak sesuai dengan 
format yang ditentukan

[Pas Foto] saya sudah mengunggah ulang pas 
foto sesuai dengan yang dipersyaratkan. 
Mohon cek ulang;
[Surat Lamaran] Saya sudah mengunggah 
ulang surat lamaran sesuai dengan yang 
dipersyaratkan instansi kabupaten sanggau. 
Mohon di cek  ulang.;
[Surat Pernyataan dengan Format dari 
Instansi masing-masing] Saya sudah 
mengunggah ulang Surat pernyataan dan 
Surat tidak mengajukan pindah sesuai 
format. 
Mohon di cek ulang

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.



40 40100597014903016 SILVIA TUTI AHLI PERTAMA - ANALIS 
SUMBER DAYA MANUSIA 
APARATUR

Transkip nilai yang diupload tidak 
lengkap

[Transkrip Nilai] Saya memohon maaf atas 
ketidaktelitian saya pada saat mengupload 
scan transkip nilai saya, saya mohon 
kesempatan untuk saya melampirkan ulang 
scan transkip nilai saya melalui website atau 
melalui e-mail. Saya mohon dalam 
kesempatan ini, terima kasih.

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

41 21000493072203016 FERRA CACA 
ISWANDIKA

AHLI PERTAMA - 
PENYULUH PERTANIAN

Ijazah dan Transkip nilai yang 
diupload tidak asli

[Ijazah] Scan tidak berwarna karna baru 
pertama kali jadi kurang paham ??;
[Transkrip Nilai] Saya tidak tau jika scan 
harus berwarna, karna baru pertama kali 
mendaftar ?? ??

Berdasarkan Pengumuman Bupati 
Sanggau No: 810/1189/BKPSDM-B 
pada Romawi VII ketentuan lain huruf 
C "Dokumen persyaratan yang 
diunggah adalah Scan berkas Asli 
Berwarna (tidak hitam putih)". 

42 81000699086905016 NOVITA SAPTA 
YANTI

TERAMPIL - PERAWAT surat lamaran tidak sesuai dengan 
format yang ditentukan

[Surat Lamaran] Mohon maaf,surat lamaran 
yang mesti saya buat seharusnya bertujuan 
kepada Bupati Sanggau,RSU 
Sanggau,kabupaten Sanggau  dan tertulis 
kepada Bupati Sintang, kabupaten Sintang  
itu karna kesalahan saya pribadi karena 
kurang teliti dalam  pembuatan.

Surat lamaran  tidak sesuai dengan 
format yang ditentukan berdasarkan 
lampiran Pengumuman Bupati 
Sanggau Nomor : 810/1189/BKPSDM-
B tentang Seleksi Pengadaan ASN di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sanggau TA.2021

43 78050884050301716 DANY, SP PENYULUH PERKEBUNAN Ijazah dan Transkip nilai yang 
diupload tidak asli

[Ijazah] Karena Dokumen Ijazah yang saya 
upload tidak asli/fotocopian dengan cap 
basah dari pihak kampus, jadi saya harus 
upload Dokumen yang asliny lagi.;
[Transkrip Nilai] Karena Dokumen Transkip 
Nilai yang saya upload tidak asli/ fotocopian 
dengan cap basah dari pihak kampus,jadi 
saya harus upload Dokumen yang asliny lagi.

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

44 32000595030103016 M.RIZKY ARSWAR AHLI PERTAMA - 
PENGELOLA PENGADAAN 
BARANG/JASA

Ijazah yang diupload tidak asli [Ijazah] Scan ijazah asli ada namun saya salah 
pilih file, ternyata yg saya upload adalah file 
fotocopian ijazah legalisir

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada   
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.



45 14000690121902116 MUHAMMAD 
FARHAN

PENGELOLA PBB P2 DAN 
BPHTB

Kualifikasi pendidikan tidak sesuai 
dengan syarat yang ditentukan

[Ijazah] Ijazah asli saya jurusan DIII 
Manajeman Administrasi sesuai salah satu 
kualifikasi pendidikan yang di persyaratatkan 
yaitu DIII Manajeman;
[Transkrip Nilai] Transkrip Nilai asli saya 
jurusan DIII Manajeman Administrasi sesuai 
salah satu kualifikasi pendidikan yang di 
persyaratatkan yaitu DIII Manajeman

Konsentrasi Kualifikasi Pendidikan 
yang dimiliki Manajemen Administrasi 
Transportasi Udara tidak sesuai 
dengan Kualifikasi Pendidikan yang 
dipersyaratkan untuk formasi 
Jabatan Pengelola PBB P2 dan 
BPHTB  sesuai dengan Pengumuman 
Bupati Sanggau Nomor : 
810/1189/BKPSDM-B.

46 25000793006103016 YANDA SYAFITRI TERAMPIL - BIDAN STR tidak terupload [Surat Pernyataan dengan Format dari 
Instansi masing-masing] Surat sudah di 
upload/unggah sesuai dengan yang terlampir;
[Surat Tanda Register (STR) Tenaga 
Kesehatan] STR yang seharusnya di Unggah 
mengalami hambatan untuk di cetak karena 
kesalahan dari Pihak univesitas kami dalam 
pemberian Nama Lengkap pada Sertifikat 
Kompetensi sehinggga kami diberikan surat 
keterangan seperti yang di Unggah.

Berdasarkan Pengumuman Bupati 
Sanggau Nomor : 810/1189/BKPSDM-
B tentang Seleksi Pengadaan ASN di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sanggau TA.2021 Pelamar pada 
kebutuhan jenis Jabatan Tenaga 
Kesehatan yang mensyaratkan Surat 
Tanda Registrasi harus melampirkan 
Surat Tanda Registrasi sesuai dengan 
KEPMENPAN dan RB Nomor 980 
Tahun 2021

47 22000095055011016 MARSALENA TERAMPIL - PERAWAT Ijazah dan Transkip nilai yang 
diupload tidak asli

[Ijazah] BENAR, Ijazah dan Transkip Nilai 
yang saya unggah bukan yang asli,karena 
pada tgl. 22 Juli 2021 saya telah kehilangna 
barang berupa STR, Ijazah Asli, Transkip Nilai 
Asli dan ATM BRI. Berikut saya lampirkan 
surat kehilangan barang dari kepolisian 
setempat.;
[Transkrip Nilai] BENAR, Ijazah dan Transkip 
Nilai yang saya unggah bukan yang 
asli,karena pada tgl. 22 Juli 2021 saya telah 
kehilangna barang berupa STR, Ijazah Asli, 
Transkip Nilai Asli dan ATM BRI. Berikut saya 
lampirkan surat kehilangan barang dari 
kepolisian setempat.

Berdasakan Pengumuman Bupati 
Sanggau No: 810/1189/BKPSDM-B 
pada Romawi VII ketentuan lain huruf 
C "Dokumen persyaratan yang 
diunggah adalah Scan berkas Asli 
Berwarna". 



48 86000190171105016 AB BEATO 
DIONISIUS 
BERWANDUS

TERAMPIL - PERAWAT Ijazah dan Transkip nilai yang 
diupload tidak asli

[Ijazah] Sanggahan dari saya terkait ijazah 
tidak asli.
Saat saya mengunggah ijazah asli dan ketika 
disubmit dikarenakan kesalahan teknis 
jaringan (internet), ijazah yang terupload tidak 
terganti dengan ijazah yang asli/berwarna.
Saya bersedia melampirkan yg asli.;
[Transkrip Nilai] Sanggahan dari saya.
Saat sy mengunggah transkip nilai yg asli dan 
ketika disubmit dikarenakan kesalahan teknis 
jaringan (internet), transkip nilai yang 
terupload tdk terganti dengan transkip nilai yg 
asli/berwarna.
Sy bersedia melampirkan yg asli.

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

49 54000692074501716 VININDA PUTRI 
VEBRIANTI

AHLI PERTAMA - 
PENYULUH PERTANIAN

Ijazah dan Transkip nilai yang 
diupload tidak asli

[Ijazah] Tidak ada scan aslinya, dokumen 
berada di kampung halaman.;
[Transkrip Nilai] Tidak ada scan aslinya, 
dokumen berada dikampung halaman.

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

50 32000996044213016 GABRIELA NEVI 
PARURERA

TERAMPIL - PEREKAM 
MEDIS

Transkip nilai yang diupload tidak 
asli

[Transkrip Nilai] Transkrip nilai yang saya 
upload sebelumnya merupakan transkrip nilai  
 dari portal mahasiswa Universitas Jenderal 
Achmad Yani Yogyakarta.

Sesuai dengan Pengumuman Bupati 
Sanggau No: 810/1189/BKPSDM-B 
bahwa dokumen persyaratan yang 
diunggah adalah Scan berkas Asli 
berwarna.  Berdasarkan  keterangan 
dari call center Akademik Universitas 
Ahmad Yani Yogyakarta bahwa 
Universitas telah mengeluarkan 
transkip nilai asli yang 
ditandatangani Pejabat yang 
berwenang dan dibubuhi cap basah 
sebagai dokumen asli.



51 93000393025109016 NUR HIDAYATI AHLI PERTAMA - PERAWAT Ijazah dan STR yang diupload tidak 
asli

[Ijazah dan Transkrip Nilai Persyaratan 
Pendidikan Tambahan] Kesalahan upload 
berkas karena kurang teliti, apakah masih 
bisa saya perbaiki ? mohon pengertiannya 
bapak/ibu terimakasih;
[Ijazah] Kesalahan upload berkas karena 
kurang teliti, apakah masih bisa saya perbaiki 
? mohon pengertiannya bapak/ibu 
terimakasih;
[Surat Tanda Register (STR) Tenaga 
Kesehatan] STR saya masih berlaku sampai 
tanggal 12 Maret 2022

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

52 93000190145023016 OKTARIA BR 
PULUNGAN S.IP

AHLI PERTAMA - ANALIS 
SUMBER DAYA MANUSIA 
APARATUR

Ijazah yang diupload tidak asli dan 
Transkip nilai tidak lengkap

[Ijazah] mohon maaf saya salah mengupload 
dokumen ijazah yang asli saya akan 
memperbaikinya dengan mengupload  ijazah 
saya yang asli;
[Transkrip Nilai] mohon maaf saya salah 
mengupload dokumen transkip nilai yang asli  
saya akan memperbaikinya dengan 
mengupload  transkip nilai saya yang asli

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

53 28000795017102116 MELISA AHLI PERTAMA - 
PENYULUH PERTANIAN

Kualifikasi pendidikan yang 
disyaratkan S-1 sedangkan 
kualifikasi pendidikan pelamar D-
IV

[Ijazah] Yang terhormat instansi ahli pertama-
penyuluh pertanian, dengan ini saya 
menyanggah bahwa apa yang dibilang oleh 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud). Menyatakan bahwa Ijazah D-
IV setara dengan jenjang sarjana S-1.;
[Transkrip Nilai] Yang terhormat dengan ini 
saya menyanggah bahwa  Transkip Nilai saya 
benar adanya lulusan D-4 setara dengan S-1. 
Yang membedakannya D-IV jenjang 
pendidikan vokasi dan lebih banyak praktik 
sementara S-1 jenjang pendidikan akademik 
dan lebih banyak teori.

Berdasarkan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 425 Tahun 2021 
yang ditindaklanjuti dengan 
Pengumuman Bupati Sanggau Nomor 
: 810/1189/BKPSDM-B tentang 
Seleksi Pengadaan ASN di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sanggau TA.2021 bahwa Kualifikasi 
Pendidikan untuk Jabatan Ahli 
Pertama - Penyuluh Pertanian adalah 
S-1 Pertanian / S-1 Ilmu Pertanian.



54 51000984016103016 FITTRI APRILIANI 
HARDIANTI

TERAMPIL - BIDAN Akreditasi tidak terupload [Surat Akreditasi Universitas] Salah dalam 
mengupload keterangan Akreditasi , yang 
saya upload adalah profil diri dari kampus . 
Terima kasih

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

55 91000491055403016 SRY KAMARA SARI 
PRISKA, A.MD. KEB

TERAMPIL - BIDAN STR tidak terupload [Surat Tanda Register (STR) Tenaga 
Kesehatan] Lupa Upload STR saat pendaftaran

Berdasarkan Pengumuman Bupati 
Sanggau Nomor : 810/1189/BKPSDM-
B tentang Seleksi Pengadaan ASN di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sanggau TA.2021 Pelamar pada 
kebutuhan jenis Jabatan Tenaga 
Kesehatan yang mensyaratkan Surat 
Tanda Registrasi harus melampirkan 
Surat Tanda Registrasi sesuai dengan 
KEPMENPAN dan RB Nomor 980 
Tahun 2021



56 34000293054023016 ASTRI 
RAHMAWATI,SST.KE
B

AHLI PERTAMA - BIDAN Ijazah dan Transkip nilai yang 
diupload tidak asli

[Ijazah dan Transkrip Nilai Persyaratan 
Pendidikan Tambahan] kalau untuk ijasah 
dan transkip nilai profesi di kampus kami 
tidak ada hanya ijasah da transkip nilai 
seperti biasa maka nya saya upload sesuai 
yang saya miliki.;
[Ijazah] kemarin saya mescan data 
menggunakan aplikasi scanner di handphone 
dikarenakan saya sudah menscan di toko 
fotokopi tapi data yg di berikan mereka lebih 
dari 500 kb jadi tidak bisa di upload dan itu 
ijasah asli dari kampus boleh di lihat ada cap 
legelisir.;
[Transkrip Nilai] kemarin saya mescan data 
menggunakan aplikasi scanner di handphone 
dikarenakan saya sudah menscan di toko 
fotokopi tapi data yg di berikan mereka lebih 
dari 500 kb jadi tidak bisa di upload dan itu 
ijasah asli dari kampus boleh di lihat ada cap 
legelisir.

Berdasarkan Pengumuman Bupati 
Sanggau No: 810/1189/BKPSDM-B 
pada Romawi VII ketentuan lain huruf 
C "Dokumen persyaratan yang 
diunggah adalah Scan berkas Asli 
Berwarna (tidak hitam putih)". 

57 19000298022201016 SUTOMO S.P PENYULUH PERKEBUNAN Ijazah yang diupload tidak asli [Ijazah] Terdapat legalisir yang resmi  di scan 
Ijazah, itu membuktikan Ijazah tersebut sama 
dengan yang asli.
Mohoh di pertimbangkan kembali.

Berdasarkan Pengumuman Bupati 
Sanggau No: 810/1189/BKPSDM-B 
pada Romawi VII ketentuan lain huruf 
C "Dokumen persyaratan yang 
diunggah adalah Scan berkas Asli 
Berwarna (tidak hitam putih)". 



58 42000898051301116 AGUS YANTO AHLI PERTAMA - 
PENGELOLA PENGADAAN 
BARANG/JASA

kualifikasi pendidikan tidak sesuai 
dengan syarat yang ditentukan

[Ijazah] Selamat Siang. Mohon maaf 
mengganggu waktunya, sehubungan dengan 
hasil seleksi administrasi, saya bermaksud 
untuk minta pertimbangan bahwa S1 
Administrasi dengan S1 Administrasi 
Pendidikan tidak jauh berbeda saya juga 
mempelajari tentang manajeman Sarpras;
[Transkrip Nilai] yang mana fokus 
keilmuannya mempelajari tentang 
perencanaan dan pengadaan barang/jasa, 
inventarisasi sarpras, perawatan dan juga 
penhapusan.
saya harap Bapak/Ibu dapat memberikan 
pertimbangan agar saya bisa mengikuti Tes 
tahap selanjutnya. Terimakasih

Kualifikasi Pendidikan yang dimiliki 
tidak sesuai dengan Kualifikasi 
Pendidikan yang dipersyaratkan 
untuk formasi Jabatan Ahli Pertama - 
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 
sesuai dengan Pengumuman Bupati 
Sanggau Nomor : 810/1189/BKPSDM-
B

59 13000692060013016 NAFI PRIADI PENYULUH PERKEBUNAN Ijazah yang diupload tidak asli [Ijazah] Mohon maaf sebelumnya, saya benar-
benar tidak mengetahui kalau seharusnya 
mengunakan ijazah asli, saya kira waktu itu 
bisa juga mengunakan ijazah foto copy yang 
sudah di legalisir, tpi ijazah aslinya ada, kalau 
diminta untuk diserahkan keintasi saya siapa

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

60 11000891175903016 NINTA KARINA 
MAHA

AHLI PERTAMA - 
PENGELOLA PENGADAAN 
BARANG/JASA

Surat lamaran tidak lengkap [Surat Lamaran] Sebelum dan sesudah saya 
upload berkas-berkas data saya sudah 
melakukan cek berulang kali dan tidak ada 
yang kurang, dan surat lamaran pun ada dua 
halaman.tetapi saat pengumuman 
administrasi  ternyata surat lamaran saya 
hanya ada satu halaman.

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.



61 15000990155903016 WINDA WAHYUNI PENGELOLA PBB P2 DAN 
BPHTB

Kualifikasi pendidikan tidak sesuai 
dengan syarat yang ditentukan

[Ijazah] Yang terhormat panitia CPNS 2021, 
izin menyampaikan sanggah mengenai 
dokumen yang dinyatakan tim verifikator 
tidak sesuai. Scan Ijazah asli sudah sesuai 
dengan semestinya dan sesuai dengan 
persyaratan instansi. Terimakasih;
[Transkrip Nilai] Yang terhormat panitia CPNS 
2021, izin menyampaikan sanggah mengenai 
dokumen yang dinyatakan tim verifikator 
tidak sesuai. Scan Transkip Nilai asli sudah 
sesuai dengan semestinya dan sesuai dengan 
persyaratan instansi. Terimakasih

Konsentrasi Kualifikasi Pendidikan 
yang dimiliki Manajemen Rumah 
Sakit tidak sesuai dengan Kualifikasi 
Pendidikan yang dipersyaratkan 
untuk formasi Jabatan Pengelola PBB 
P2 dan BPHTB  sesuai dengan 
Pengumuman Bupati Sanggau Nomor 
: 810/1189/BKPSDM-B.

62 11000395075023016 PASKALIA TIWI TERAMPIL - BIDAN Transkip nilai yang di upload tidak 
asli

[Transkrip Nilai] SAYA PASKALIA TIWI 
MENGUPLOAD TRANSKIP NILAI YANG 
FOTOCOPY DI KARENAKAN TRANSKIP NILAI 
YANG ASLI HILANG,LAMPIRAN BUKTI 
PELAPORAN KEHILANGAN DARI KEPOLISIAN 
1 DOKUMEN DAN 1 DOKUMEN DARI 
KAMPUS. DEMIKIAN DIBUAT DENGAN 
SEBENAR-BENARNYA,TERIMAKASIH

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

63 41000993074103016 JESICA DWI 
PRANANDA

ANALIS STATISTIK kualifikasi pendidikan tidak sesuai 
dengan syarat yang ditentukan

[Ijazah] Ijazah asli dari universitas dan 
pendidikan yang dipersyaratkan yaitu 
matematika;
[Surat Lamaran] Surat lamaran sesuai dengan 
instansi, yaitu kab sanggau. Sudah diisi 
lengkap dan mengikuti ketentuan dari pihak 
instansi;
[Transkrip Nilai] Transkrip nilai asli dari 
universitas dan pendidikan yang 
dipersyaratkan yaitu matematika

Berdasarkan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 425 Tahun 2021 
yang ditindaklanjuti dengan 
Pengumuman Bupati Sanggau Nomor 
: 810/1189/BKPSDM-B tentang 
Seleksi Pengadaan ASN di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sanggau TA.2021 bahwa Kualifikasi 
Pendidikan untuk Jabatan Analis 
Statistik adalah S-1 Matematika 
bukan S1 Pendidikan Program Studi 
Matematika



64 45000895055703016 MELIDA RAHAYU 
NINGSIH

VERIFIKATOR KEUANGAN ijazah tidak terupload [Ijazah] Ijazah tidak terlampir/terunggah Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya.

65 82000198002708016 YORDANUS 
MARRONG KARIA

ANALIS STATISTIK kualifikasi pendidikan tidak sesuai 
dengan syarat yang ditentukan

[Ijazah] Ijazah yang saya lampirkan itu ijazah 
S-1 Pendidikan matematika;
[Transkrip Nilai] Transkrip nilai yang saya 
lampirkan itu S-1 Pendidikan matematika

Berdasarkan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 425 Tahun 2021 
yang ditindaklanjuti dengan 
Pengumuman Bupati Sanggau Nomor 
: 810/1189/BKPSDM-B tentang 
Seleksi Pengadaan ASN di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sanggau TA.2021 bahwa Kualifikasi 
Pendidikan untuk Jabatan Analis 
Statistik adalah S-1 Matematika 
bukan S-1 Pendidikan Program Studi 
Matematika

66 52000782192708016 YOHANES 
FERHANSEN

ANALIS STATISTIK kualifikasi pendidikan tidak sesuai 
dengan syarat yang ditentukan

[Ijazah] Mohon di cek ulang, saya sudah 
mengirim dokumen Ijazah asli;
[Transkrip Nilai] Mohon di cek ulang, saya 
sudah mengirim dokumen transkrip nilai asli

Berdasarkan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 425 Tahun 2021 
yang ditindaklanjuti dengan 
Pengumuman Bupati Sanggau Nomor 
: 810/1189/BKPSDM-B tentang 
Seleksi Pengadaan ASN di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sanggau TA.2021 bahwa Kualifikasi 
Pendidikan untuk Jabatan Analis 
Statistik adalah S-1 Matematika 
bukan S-1 Pendidikan Program Studi 
Matematika



67 82000495054013016 IRENA INA ANALIS BENCANA Kualifikasi pendidikan tidak sesuai 
dengan syarat yang ditentukan

[Ijazah] Mohon Maaf, Scan Ijazah Sudah 
Sesuai Dengan  Dokumen Aslinya, Saya 
Berharap Pada Syarat Kualifikasi 
Pendidikannya  Untuk S1 Pendidikan 
Sosiologi Masih Bisa Untuk Ikut Tes. Terima 
Kasih;
[Transkrip Nilai] Mohon Maaf, Scan Transkrip 
Nilai Juga Sudah Sesuai Dengan  Dokumen 
Aslinya, Saya Berharap Pada Syarat 
Kualifikasi Pendidikannya  Untuk S1 
Pendidikan Sosiologi Masih Bisa Untuk Ikut 
Tes. Terima Kasih

Berdasarkan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 425 Tahun 2021 
yang ditindaklanjuti dengan 
Pengumuman Bupati Sanggau Nomor 
: 810/1189/BKPSDM-B tentang 
Seleksi Pengadaan ASN di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sanggau TA.2021 bahwa Kualifikasi 
Pendidikan untuk Jabatan Analis 
Bencana adalah S-1 Sosiologi bukan 
S1 Pendidikan Sosiologi

68 14000886080200116 JUNI 
PARNINGOTAN 
PANJAITAN

PENYULUH PERKEBUNAN Ijazah yang diupload tidak asli [Ijazah] Saya mengirim fotocopy ijasah karena 
ijasah asli hilang dan sudah dalam proses 
pengurusan surat keterangan pengganti 
ijasah;
[Transkrip Nilai] Sekolah tinggi yg saya 
masuki adalah sekolah perkebunan dengan 
D4 dan sudah sesuai dengan syarat yg 
dibutuhkan instansi mohon diperiksa kembali 
dan saya saat ini bekerja di salah satu 
perusahaan perkebunan yg mengurusi mulai 
dari pembibitan dan penanaman

Berdasarkan buku Petunjuk 
Pendaftaran  Seleksi CPNS pada  
sscasn.bkn.go.id Tahun 2021 maka 
fitur ajukan sanggah bukan  untuk  
memperbaiki kesalahan yang 
dilakukan pelamar, dan harus 
berdasarkan dokumen yang sudah 
diunggah sebelumnya. 

Pembina Utama Madya
NIP. 196405261990031005

KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN 
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

KABUPATEN SANGGAU,

Ir. KUKUH TRIYATMAKA, MM


