
 

   

 

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421 

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id 

 

  
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 

  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat 
bukti hukum yang sah." 

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik 

yang diterbitkan BSrE 

[SIARAN PERS] 
Nomor: 009/RILIS/BKN/V/2022 

Jakarta, 30 Mei 2022 

 

Simak Prosedur dan Ketentuan Peserta Seleksi CASN Mengundurkan Diri 
 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengatur ketentuan teknis 

bagi peserta seleksi calon ASN yang terbagi atas Calon Pegawai Negeri Sipil 

(CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang 

mengundurkan diri. Untuk ketentuan peserta seleksi CPNS yang lulus dan 

mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia 

telah diterbitkan melalui Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Petunjuk Teknis Pengadaan PNS. Peraturan BKN ini merupakan 

pelaksanaan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Manajemen PNS.  

Sementara untuk ketentuan peserta seleksi PPPK yang lulus dan 

mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau meninggal dunia 

telah diterbitkan melalui Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK dan merupakan pelaksanaan ketentuan 

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen 

PPPK.  

Adapun kategori pengunduran diri bagi peserta seleksi CPNS dan PPPK 

yang dinyatakan lulus terbagi atas beberapa skema, yakni: 

1. Peserta seleksi CPNS atau PPPK yang dinyatakan lulus dan 

kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri 

karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas 

waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, serta telah 

diusulkan penetapan NIP kepada BKN, dapat digantikan oleh 
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peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai 

hasil seleksi; 

2. Peserta Seleksi CPNS dan PPPK yang dinyatakan lulus dan telah 

ditetapkan NIP-nya tetapi belum ditetapkan Keputusan 

Pengangkatannya dan/atau telah ditetapkan Keputusan 

Pengangkatannya sebagai calon PNS atau calon PPPK namun 

mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau 

meninggal dunia, maka formasinya tidak dapat diisi tetapi dapat 

diperhitungkan pada kebutuhan jabatan pada rekrutmen 

berikutnya.  

Selanjutnya untuk prosedur penyampaian dan penyelesaian peserta 

seleksi CPNS dan PPPK yang dinyatakan lulus dan mengundurkan diri terdiri 

atas: 

1. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi melaporkan kepada 

BKN apabila terdapat peserta seleksi CPNS dan PPPK yang 

dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri 

karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas 

waktu yang ditentukan atau karena meninggal dunia dan telah 

menyampaikan usul NIP kepada BKN, dengan melampirkan surat 

pengunduran diri atau surat keterangan meninggal dunia atau 

surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPPK instansi. 

Selanjutnya untuk mengganti peserta yang mengundurkan diri 

tersebut, PPK instansi mengambil nama peserta seleksi urutan 

selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil seleksi akhir. 

Keputusan PPK dilaporkan secara tertulis kepada Ketua Panselnas 

dan mengumumkan kepada publik; 

2. PPK instansi melaporkan kepada BKN apabila terdapat peserta 

seleksi CPNS dan PPPK yang dinyatakan lulus dan telah 

ditetapkan NIP-nya, serta belum ditetapkan keputusan 

pengangkatannya agar dilakukan pembatalan NIP oleh BKN, 

dengan melampirkan surat pengunduran diri atau surat keterangan 
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meninggal dunia atau surat keterangan dianggap mengundurkan 

diri dari PPK; 

3. PPK Instansi menetapkan keputusan pemberhentian dan 

disampaikan kepada BKN apabila terdapat peserta seleksi CPNS 

dan PPPK yang lulus dan telah ditetapkannya NIP-nya namun 

mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri atau 

meninggal dunia setelah ditetapkan keputusan pengangkatan 

calon PNS atau calon PPPK.  

Untuk jumlah peserta seleksi CASN formasi tahun 2021 yang 

mengundurkan diri, Panselnas melalui BKN mencatat persentase peserta 

seleksi yang mengundurkan diri sebesar 0.89% atau 100 orang dari 112.514 

total peserta yang lulus (data BKN per Jumat, 27 Mei 2022). Adapun untuk 

sanksi pengunduran diri dimuat pada Pasal 54 Peraturan Kementerian 

PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS. Namun untuk sanksi 

tambahan dapat ditetapkan oleh PPK instansi dengan menyesuaikan pada 

ketentuan masing-masing instansi. 

 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum        

dan Kerja Sama 

              Badan Kepegawaian Negara 
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