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CALON PETUGAS HAJI

SETELAH BERHASIL DIDAFTARKAN OLEH PETUGAS KANKEMENAG KAB/KOTA ATAU KANWIL-THP 1

Calon Petugas Haji mengakses aplikasi rekrutmen petugas haji tahun 2023, untuk melakukan
entry pendaftaran melalui alamat (disarankan menggunakan PC/Laptop) :

 https://haji.kemenag.go.id/petugas
 Klik daftar
 Isikan NIK yang sesuai
 Buat user name (tanpa spasi) Harus dicatat dan selalu diingat
 Isikan alamat email (tidak boleh menggunakan email yang pernah digunakan daftar petugas di tahun2

sebelumnya)
 Isikan password, harus dicatat dan selalu diingat
 Isikan konfirmasi password, sesuai password di atas
 Klik daftar

https://haji.kemenag.go.id/petugas/#/home


CALON PETUGAS HAJI

PROSES PENDAFTARAN OLEH CALON PETUGAS HAJI

Setelah PENDAFTARAN BERHASIL, Pendaftar akan diarahkan ke APLIKASI (Masuk)
 Isikan username (yang tanpa spasi)
 Isikan password (yang sesuai saat pendaftaran)
 Pilih Masuk



CALON PETUGAS HAJI

SETELAH BERHASIL MASUK

Silahkan calon petugas melengkapi biodata secara lengkap
 Pilih Edit
 Unggah pasphoto terbaru latar belakang putih, tampak muka 80%, maks 500kb
 Isikan biodata secara lengkap dan benar
 Unggah KELENGKAPAN DOKUMEN, dalam bentuk pdf dengan ukuran maksimal dokumen

2MB



CALON PETUGAS HAJI

HALAMAN UPLOUD DOKUMEN KELENGKAPAN



CALON PETUGAS HAJI

SETELAH UPDATE DATA DAN UPLOUD DOKUMEN 
KELENGKAPAN

 Pastikan data pribada yang diupdate sudah benar
 Pastikan kelengkapan dokumen yang diupload sudah benar tidak ada yang salah
 Kemudian proses simpan
 Kemudian prose submit pendaftaran



VERIFIKATOR KANKEMENAG KAB-KOTA/KANWIL-THP1

Pendaftar yang sudah membuat akun dan sudah submit pendaftaran tidak dapat
langsung mengikuti ujian. Data pendaftar harus diverifikasi oleh Admin
Kanwil/kankemenag kab/kota terlebih dahulu supaya dapat mengikuti ujian CAT.

Apabila sudah diverifikasi oleh Admin Kanwil Thp-1/Kankemenag Kab/Kota, maka
calon petugas, bisa melihat kembali di akun nya untuk melihat status pendaftarannya
(Terverfikasi) dan melakukan unduh Kartu Peserta, Mendownload Aplikas CAT Petugas
melalui playstore dan i-store (bagi pengguna ios)

Pastikan pada saat proses upload dokumen benar- benar sesuai, apabila tidak sesuai
maka pada saat verifikasi menjadi Tidak Valid dan menyebabkan GAGAL VERIFIKASI 
serta tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan proses selanjutnya



VERIFIKATOR KANKEMENAG KAB-KOTA/KANWIL-THP1

Silahkan melakukan install aplikasi CAT Petugas di Hand Phone masing-masing, 
dan Login menggunakan user dan password sesuai dengan yang telah 
didaftarkan




