
Tanggal 23Juli 2019 

Nama-nama yang lolos pada ujian tulis, berhak mengikuti ujian tahap selanjutnya yaitu ujian 
lisan dan kompetensi. Ujian tahap ini terdiri atas ujian wawancara; baca tulis alquran dan doa 
harian; serta ujian kompetensi sesuai bidang formasi yang dipilih. Dari sini akan disaring para 
calon tenaga kontrak sesuai kebutuhan formasi yang diumumkan melalui laman 
http://www.iainponorogo.ac.id pada tanggal 24 Juli 2019. 

Tanggal 1 Juli 2019 

Tentukan formasi yang akan Anda ambil dan pastikan kualifikasi Anda sesuai. Pengumuman 
formasi dapat dilihat di laman http://www.iainponorogo.ac.id. 

Tanggal 5 s/d 11 Juli 2019 

Lakukan pendaftaran online melalui laman: http://apps.iainponorogo.ac.id/arka dan buat 
akun pendaftar pada kolom “Registrasi”. 

Setelah akun berhasil Anda buat, masukkan username dan password yang sudah Anda 
buat sebelumnya pada kolom “Login” untuk masuk ke akun Anda. 

Lengkapi data diri Anda pada menu “Identitas Diri”. Pastikan tidak ada kolom yang 
kosong agar pendaftaran Anda berhasil, kemudian klik “Simpan”. Isian Anda sukses bila 
ada notifikasi “Data berhasil disimpan”. 

Kembali ke dashboard akun Anda kemudian upload berkas pendaftaran Anda pada 
menu “Syarat-Syarat”. Pastikan berkas yang Anda upload adalah tipe *pdf, *jpg, *jpeg 
dan ukuran kurangdari 1 MB. Setelah semua berkas ter-upload, klik “Simpan” dan 
dapatkan notifikasi “Data berhasil disimpan”. 

Tanggal 5 s/d 14 Juli 2019 

Pada tahap ini, tim verifikator akan menilai berkas para pendaftar apakah memenuhi syarat 
atau tidak, sebelum dinyatakan lolos seleksi administrasi. 

Tanggal 15 s/d 18 Juli 2019 

Pengumuman pendaftar yang lolos seleksi administrasi dapat dilihat melalui laman 
http://www.iainponorogo.ac.id dan bagi peserta lolos diwajibkan mencetak kartu peserta 
dan formulir peserta melalui laman pendaftaran http://apps.iainponorogo.ac.id/arka dengan 
masuk terlebih dahulu ke akun Anda menggunakan username dan password yang sama 
seperti yang Anda gunakan saat pendaftaran. 
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Tanggal 19 Juli 2019 

Anda yang lolos seleksi administrasi, pastikan mengikuti ujian tulis pada tanggal 19 Juli 2019 
dan jangan lupa membawa Kartu Peserta dan Formulir Peserta yang telah Anda cetak dari 
laman pendaftaran serta mengikuti prosedur yang disampaikan pada pengumuman 1. Nama-
nama peserta lolos ujian tulis akan diumumkan tanggal 22 Juli 2019 di 
http://www.iainponorogo.ac.id dan berhak mengikuti ujian tahap selanjutnya. 6 
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Tanggal 25 s/d 29 Juli 2019 

Para calon tenaga kontrak yang resmi diterima, diwajibkan untuk melengkapi berkas sesuai 

dengan pengumuman di laman http://www.iainponorogo.ac.id sekaligus hadir berdasarkan 

undangan untuk penandatanganan kontrak. 
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