


 

 

 

5. Pendaftaran dan seleksi tahap awal (seleksi administrasi porto folio dan tes tulis) calon 
PPIH Kloter (Ketua Kloter dan Pembimbing Ibadah Haji) dan PPIH Arab Saudi 
dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Jawa Timur  

6. Pendaftaran ditujukan kepada Panitia Seleksi PPIH Kloter (Ketua Kloter dan 
Pembimbing Ibadah Haji) dan PPIH Arab Saudi Kabupaten/Kota domisili pendaftar, 
dengan ketentuan Surat Permohonan dan berkas persyaratan dimasukkan kedalam 
stopmap snelhecter :  

a. Warna Kuning untuk pendaftar calon Ketua Kloter 
b. Warna Hijau untuk pendaftar calon Pembimbing Ibadah Haji dan 
c. Warna Merah untuk pendaftar calon PPIH Arab Saudi 

7. Semua berkas persyaratan di scan untuk kelengkapan registrasi aplikasi CAT 

8. Penerimaan pendaftaran seleksi Tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota sekaligus 
pelaksanaan seleksi administrasi (porto folio) dimulai tanggal 20 s.d 29 Januari 2020  

9. Panitia Seleksi Tingkat Kankemenag Kab/Kota mendata dan merekap peserta yang 
mendaftar dan dinyatakan lulus administrasi (porto folio). Rekap data meliputi : No. Urut, 
NIK (sesuai KTP), nama lengkap, tanggal lahir (format : yyyy-mm-dd), kode kabupaten, 
jenis tugas dan nilai administrasi (sebagaimana form terlampir)  

10. Daftar nama-nama yang sudah direkap diform terlampir, selanjutnya dikirim melalui 
email hajijatim@gmail.com dalam bentuk file exel dan sudah kami terima paling lambat 
hari Jum`at, tanggal 31 Januari 2020 pukul 16.00 WIB selanjutnya akan dilakukan entry 
database di website pendaftaran dan seleksi petugas haji. Apabila pengiriman daftar 
nama lebih dari tanggal yang sudah ditentukan, maka akan tertolak sistem  

11. Tes Kompetensi dengan pola CAT tingkat pertama di Kankemenag Kab/Kota pada 
tanggal 4 Februari 2020. 

12. Hasil koreksi / rekap hasil tes kompetensi tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota 
diserahkan kepada Panitia Tingkat Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur pada tanggal 
5 s.d 7 Februari 2020 dengan jumlah 2 (dua) kali dari alokasi kebutuhan PPIH kloter di 
Kabupaten/Kota, untuk mengikuti seleksi tahap kedua berupa tes kompetensi secara 
online/CAT dan wawancara di tingkat Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur. 

13. Bagi Peserta yang dinyatakan lulus tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota dan akan 
melanjutkan ke tingkat Kanwil Kemenag Provinsi, WAJIB melakukan pendaftaran secara 
online, melakukan input data dan upload berkas persyaratan yang sudah ditentukan 
diwebsite https://haji.kemenag.go.id/petugas 

14. Panitia Tingkat Kanwil Kemenag Provinsi akan menerbitkan nomor ujian tingkat kanwil 
setelah dilakukan verifikasi seluruh data yang di entry dan berkas yang telah di 
upload/unggah. Nomor Ujian didownload dan dicetak masing-masing peserta melalui 
website https://haji.kemenag.go.id/petugas menggunakan user yang telah didaftarkan 
dan membawanya saat ujian tingkat Kanwil Kemenag Provinsi. 

15. Pengumuman peserta berhak mengikuti Tes Tingkat Kanwil Kemenag Provinsi pada 
tanggal 10 Februari 2020  

16. Tes seleksi tingkat Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur dilaksanakan dengan metode 
CAT (Computer Assisted Test) dan wawancara pada tanggal 13  Februari 2020. 

17. Aplikasi CAT bisa diunduh melalui HP Andorid dengan user masing-masing diwebsite 
https://haji.kemenag.go.id/petugas dan di Install di HP Android yang akan digunakan 
untuk Tes Tingkat Kanwil Kemenag Provinsi. 
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