PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN KUIS KIHAJAR PROVINSI
TAHUN 2018

KUIS KIHAJAR TINGKAT PROVINSI

A. Waktu pelaksanaan
Kuis Kihajar tingkat provinsi dilaksanakan selama dua hari dalam rentang waktu antara bulan
Juni sampai dengan September 2018 (sesuai kesepakatan) di 34 Provinsi.
B. Peserta Kuis Kihajar 2018
Peserta kuis kihajar dapat dipilih berdasarkan:
a. undangan dinas untuk sekolah-sekolah yang berada di sekitar lokasi kegiatan dengan
ketentuan 1 sekolah hanya dapat mengirimkan 5 siswa/i sebagai peserta
b. pemenang kuis kihajar tingkat kabupaten/kota
c. Peserta yang mendapat rangking 10 besar provinsi dari Kuis Harian melalui Website
d. Peserta yang datang langsung ke lokasi pelaksanaan
C. Cara Mengikuti Kuis
1) Peserta mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan Kuis Kihajar tingkat Provinsi dari
Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota atau Balai Tekkom Provinsi/ Kabupaten/
Kota setempat.
2) Peserta mendaftarkan diri ke panitia pelaksanaan Kuis Kihajar di lokasi yang ditentukan.
3) Peserta mengerjakan kuis sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai dengan
ketentuan yang ada.
4) Teknis pelaksanaan Kuis Kihajar Tingkat Provinsi akan dibagi menjadi 2, yaitu
 Melalui LAN (terbatas)
 Melalui online
D. Tata tertib peserta saat mengerjakan soal kuis:
1) Peserta menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal kuis seperti laptop,
gawai serta alat tulis lainnya.
2) Peserta tidak dibenarkan berdiskusi dengan peserta lain, atau melakukan perbuatan lain
yang dianggap curang.
3) Jika menggunakan mode terbatas, maka peserta akan mendapatkan soal yang di dalamnya
terdapat tayangan TV Edukasi dan atau Radio Suara Edukasi. (opsional)

4) Pada saat pelaksanaan kuis tahap 2 peserta mempresentasikan karyanya tanpa didampingi
pedamping guru atau orangtua (kecuali dengan kesepakatan dan ketentuan bersama)
5) Peserta menjaga ketenangan dan ketertiban.
6) Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang melanggar tata tertib.
E. Tata Tertib pendamping peserta:
1) Pendamping dapat membantu mempersiapkan kelengkapan (laptop dan gawai) sebelum
peserta mengerjakan kuis.
2) Pendamping berada di luar ruangan selama peserta mengerjakan kuis.
F. Tahapan Pelaksanaan Kuis Kihajar Provinsi
1) Hari pertama:
a) Peserta mendaftarkan diri melalui domain yang telah ditentukan untuk
mendapatkan username dan password baru.
b) Peserta login menggunakan username dan password yang baru.
c) Peserta mulai mengerjakan 20 soal.
d) Peserta dapat melihat nilai setelah mengerjakan seluruh soal.
e) Peserta dinyatakan sebagai pemenang berdasarkan nilai tertinggi dan waktu
tercepat dalam menyelesaikan soal berdasarkan sistem.
f) Peserta yang lolos ke tahap berikutnya adalah sebanyak 3 orang per jenjang (9
orang), dan berhak mengikuti kuis tahap kedua yang diadakan pada hari berikutnya.
g) Peserta yang lolos ke tahap kedua harus menyiapkan bahan presentasi sesuai
dengan ketentuan.
2) Hari kedua:
a) Peserta menyerahkan materi presentasi yang merupakan tayangan program TV
Edukasi dari berbagai sumber laman baik dari tve.kemdikbud.go.id, Video On
Demand, youtube TV Edukasi kepada panitia sebelum mendapatkan giliran.
b) Peserta melakukan presentasi di depan juri.
c) Presentasi dilakukan dengan durasi waktu 10-15 menit.
d) Penilaian presentasi berdasarkan instrumen (kebenaran materi, pemanfaatan media
dan penampilan dengan bobot nilai yang sudah ditentukan).
G. Ketentuan Pemenang Kuis Kihajar Tingkat Provinsi
1) Pemenang Kuis Kihajar Tingkat Provinsi yang berhak mewakili Provinsi ke tingkat
nasional ditentukan berdasarkan nilai tertinggi akademis dan presentasi (bobot penilaian
60% untuk nilai presentasi dan 40% untuk nilai akademis).
2) Jika ditemukan nilai total yang sama, maka pemenang akan ditentukan berdasarkan nilai
presentasi yang lebih tinggi. Jika masih ditemukan nilai total yang sama, maka akan
diambil pemenang berdasarkan waktu pengerjaan tes akademis tercepat.
H. Panitia Penyelenggara
Pelaksana kuis kihajar dilakukan oleh Dinas Provinsi atau Balai Tekkom. Untuk provinsi yang
masih memiliki Balai Tekkom, panitia pelaksana daerah disarankan adalah Balai Tekkom. Hal
ini berdasarkan pertimbangan hubungan sejarah dan tugas fungsi Balai Tekkom sebagai lembaga
yang bertanggungjawab dalam pendayagunaan TIK di daerahnya.

Panitia Pustekkom bertugas:
1) Melakukan koordinasi internal dengan tim teknis dan administratif Pustekkom
Kemendikbud.
2) Melakukan koordinasi dengan Balai Tekkom/Dinas Pendidikan Provinsi selaku
panitia daerah dalam menentukan lokasi dan waktu penyelenggaraan Kihajar
provinsi.
3) Melakukan supervisi secara keseluruhan kegiatan Kuis Kihajar Provinsi.
4) Menguji/testing aplikasi website kihajar, mempreview soal soal dan memastikan
website kihajar povinsi dan video dapat berjalan.
5) Membuat satu tayangan pendek (vlog) para pemenang ke tingkat Nasional untuk di
upload ke laman social media Pustekkom Kemdikbud.
6) Menugaskan pemenang untuk membuat vlog persiapan menuju Kihajar Nasional.
Kemudian di upload ke laman social media Pustekkom Kemdikbud.
7) Membuat laporan secara tertulis sesuai dengan format yang telah ditentukan
selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah pelaksanaan.

Panitia daerah bertugas:
1) Mengundang peserta sesuai dengan jumlah yang sudah disepakati.
2) Melakukan publikasi Kuis Kihajar Tingkat Provinsi
3) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung Kuis Kihajar Tingkat Provinsi.
Panitia daerah menyediakan jaringan internet untuk 1 ruang dengan bandwidth
minimum 6 MB. Fasilitas listrik yang memadai untuk menjalankan 50
laptop/PC/gawai tiap ruangnya.
4) Mendokumentasikan pelaksanakan kegiatan dalam bentuk foto dan video
5) Melakukan administrasi pelaksanaan Kuis Kihajar Tingkat Provinsi
6) Menyediakan sertifikat bagi para pemenang yang ditanda tangani oleh pejabat
setempat (Kepala Dinas/Kepala Balai).
7) Mengundang peserta dari jenjang SD, SMP dan SMA sederajat minimal 50 orang
setiap jenjang (total peserta minimal 150 orang) untuk mengikuti seleksi lokal tes
Kihajar Tingkat Provinsi.
8) Menginformasikan kepada peserta agar membawa laptop atau gawai yang
terkoneksi dengan internet ke tempat pelaksanaan.
9) Menyediakan konsumsi bagi panitia dan peserta selama kegiatan Kihajar Tingkat
Provinsi.
10) Menyediakan tempat penyelenggaraan Kihajar Tingkat Provinsi sesuai dengan
persyaratan yang sudah ditentukan yaitu 1 buah ruangan yang masing-masing
berkapasitas 50 kursi lengkap dengan meja. ( 3 jenjang bergantian)
11) Menyediakan peralatan yang cukup demi terlaksananya Kihajar Tingkat Provinsi.
Peralatan tersebut adalah:
 LCD (1 buah)
 Komputer dan printer
 Layar ukuran 2mx3m (1
buah)
 Speaker active (1 buah)
 Meja registrasi

12) Bertanggungjawab sebagai tim pengawas dan membantu terlaksananya
pelaksanaan Kihajar Tingkat Provinsi.
13) Memasang spanduk, standing banner, dan poster di sekitar tempat penyelenggaraan
Kihajar Tingkat Provinsi.
14) Wajib menjaga kerahasiaan baik jawaban kuis, data pemenang, maupun seluruh
data tentang Kihajar Provinsi.
I. Fasilitas Pelaksanaan
Fasilitas untuk menyelenggarakan kuis kihajar 2018 ini, panitia pelaksana selain menyediakan
ruangan dengan kapasitas yang cukup untuk menampung peserta kihajar, ruangan juga harus
memiliki penerangan dan sirkulasi udara yang baik. Selain itu tempat pelaksanaan juga harus
memperhatikan jenis soal/kuis yang akan digunakan.
Jenis/soal kuis yang digunakan terbagi:
1. Kuis dengan menggunakan web kihajar secara daring/online. Untuk kuis ini, panitia
pelaksana harus menyediakan laptop/PC serta bandwith yang memadai. Untuk
pelaksanaan kuis ini disarankan menggunakan sekolah yang telah melaksanakan UNBK.
2. Kuis dengan menggunakan laman/web kihajar secara offline. Untuk kuis ini, panitia
pelaksana harus menyediakan laptop/PC dengan server lokal atau menggunakan server
lokal (Intel NUC) yg telah disiapkan oleh panitia pusat Kuis Kihajar. Untuk kuis ini pun
disarankan menggunakan sekolah yang telah melaksanakan UNBK juga.
3. Kuis dengan siaran langsung/live. Panitia pelaksana harus menyediakan ruangan yang
terkoneksi dengan siaran TV Edukasi (memiliki parabola atau bandwith untuk streaming),
laptop/PC, LCD infokus, layar, dan pengeras suara.
4. Kuis dengan siaran tunda/menggunakan rekaman dalam bentuk DVD/hardisk. Panitia
pelaksana harus menyediakan ruangan yang terkoneksi dengan siaran TV Edukasi
(memiliki parabola atau bandwith untuk streaming), laptop/PC, DVD player, LCD infokus,
layar dan pengeras suara.
J. Pendanaan
Pendanaan yang digunakan dilihat dari:
a. Pihak Pelaksana Kuis Kihajar Provinsi, diperkenankan bermitra dengan pihak ketiga
sebagai sponsor dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku
b. Bagi dinas/balai tekkom yang bermitra dengan pihak ketiga, dana sponsor dapat diarahkan
untuk :
- Dana penunjang sosialisasi, publikasi dan konsumsi
- Souvenir/Cendera mata untuk seluruh peserta
- Hadiah untuk pemenang
c. Jika dinas pendidikan /balai tekkom, sudah tersedia dana pelaksanaan Kuis, maka dana
APBN dialihkan untuk mendanai kegiatan penunjang seperti:
a) Kerjasama publikasi, dokumentasi, serta produksi program lainnya dengan TV lokal.
b) Penambahan hadiah
c) Biaya akomodasi peserta dari luar Kota
d. Bagi dinas provinsi/balai tekkom yang tidak memiliki dana pendukung Kuis Kihajar akan
sepenuhnya memanfaatkan dana APBN.

e. Bagi dinas provinsi/balai tekkom yang memiliki dana pendukung Kuis Kihajar dapat
memanfaatkan dana APBN dengan menghindari double anggaran
K. RINCIAN ANGGARAN PUSTEKKOM
Hadiah yang diberikan untuk pemenang kuis Kihajar Provinsi 2018 terbagi 2 yaitu hadiah
pemenang tahap satu dan tahap dua. Pemenang tahap satu adalah peserta yang mendapatkan
rangking 1,2,3 untuk tiap jenjang. Pemenang tahap dua adalah mereka yang mendapat
rangking pertama, yang mewakili daerahnya untuk mengikuti Kuis Kihajar nasional. Hadiah
yang diberikan untuk pemenang dapat dipetakan sebagai berikut:
a. Hadiah sepenuhnya dari Pustekkom
b. Hadiah dari Pustekkom + sponsor
c. Hadiah dari Pustekkom + daerah
d. Hadiah sepenuhnya dari daerah
e. Hadiah dari daerah + sponsor
f. Hadiah dari Pustekkom+ daerah + sponsor
g. Jenis hadiah disarankan berupa peralatan penunjang belajar mengajar berbasis TIK
Total hadiah untuk Provinsi adalah Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah) dirinci sebagai
berikut:
Juara 1 SD Tingkat Provinsi sebesar Rp. 1.500.000,Juara 2 SD Tingkat Provinsi sebesar Rp. 1.000.000,Juara 3 SD Tingkat Provinsi sebesar Rp. 500.000,Juara 1 SMP Tingkat Provinsi sebesar Rp. 1.500.000,Juara 2 SMP Tingkat Provinsi sebesar Rp. 1.000.000,Juara 3 SMP Tingkat Provinsi sebesar Rp. 500.000,Juara 1 SMA Tingkat Provinsi sebesar Rp. 1.500.000,Juara 2 SMA Tingkat Provinsi sebesar Rp. 1.000.000,Juara 3 SMA Tingkat Provinsi sebesar Rp. 500.000,-
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