
 

 

PETUNJUK TEKNIS KUIS KIHAJAR 2017 

Penghargaan Tertinggi TIK untuk Pendidikan bagi Siswa Indonesia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PETUNJUK TEKNIS KUIS KIHAJAR 2017 

Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar) merupakan ajang kompetisi untuk siswa SD/SMP/SMA 

(sederajat) di seluruh tanah air dengan tujuan mengukur kemampuan akademis melalui 

pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan pemanfaatan TV Edukasi dan 

Suara Edukasi. Kuis Kihajar juga merupakan salah satu wahana untuk mensosialisasikan 

pemanfaatan siaran TV Edukasi, Suara Edukasi, Streaming dan Video on Demand. Kuis 

Kihajar 2017 dilaksanakan dalam 3 (tiga) jalur, yaitu: 

1. Kuis Harian; 

2. Kuis Provinsi; dan   

3. Kuis Nasional.  

I. KUIS KIHAJAR HARIAN 

A. Waktu pelaksanaan 

a) Kuis Harian dilakukan secara nasional pada 15 Mei sampai dengan 29 September 2017 

melalui website http://tve.kemdikbud.go.id dan melalui tayangan TV Edukasi. 

B. Tata Cara Mengikuti Kuis 

b) Melalui website  http://tve.kemdikbud.go.id 

1) Peserta mendaftar melalui  http://tve.kemdikbud.go.id klik menu Kuis Kihajar 

untuk mendapatkan username dan password 

2) Peserta dapat log in menggunakan user dan password  yang dimiliki untuk 

mengerjakan soal. 

3) Peserta dapat melanjutkan paket soal berikutnya atau mengerjakan paket 

selanjutnya pada kesempatan lain setelah menyelesaikan paket soal. 

4) Peserta dapat mengerjakan sejumlah maximal 30 paket soal per bulan. 
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5) Peserta dapat mengetahui nilai setelah mengakhiri proses mengerjakan soal. 

c) Melalui tayangan TV Edukasi 

1) Peserta mendaftar melalui sms ke 081310994477 untuk mendapatkan PIN. 

Format SMS pendaftaran: NAMA#JENJANG#SEKOLAH#ALAMAT SEKOLAH#PROVINSI 

Keterangan jenjang: 1 (SD) 2 (SMP) 3 (SMA) 

Contoh SMS pendaftaran:  

FERI#3#SMAN 3 Jakarta#JALAN PELAJAR#DKI JAKARTA 

2) Peserta menonton tayangan TV Edukasi pada jam-jam tertentu dengan kode soal 

tertentu. 

Jadwal Tayangan : Live Bincang Edukasi Pada pukul 13.00 WIB dan jenjang 

selanjutnya pada pukul 14.00 WIB dan 15 WIB. Re run pada pukul 17.00, 18.00 dan 

19.00 WIB  

3) Peserta menjawab pertanyaan berdasarkan tayangan TV Edukasi dengan cara 

mengirimkan SMS ke 081310994477. 

Format SMS jawaban: PIN (spasi) KODE SOAL (spasi) JAWABAN 

Contoh SMS jawaban: AB123   C1   B 

C. Sistematika Pelaksanaan Kuis Kihajar Harian 

a) Melalui website http://tve.kemdikbud.go.id klik menu Kuis Kihajar 

1) Peserta mengerjakan soal sebanyak 30 paket soal setiap bulannya.  

2) Selain soal dalam bentuk teks, paket soal yang tersedia berkaitan dengan video 

on demand TV Edukasi dan Podcast Suara Edukasi. 
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3) Peserta yang lolos ke tahap nasional akan diambil sebanyak 3 orang per jenjang (9 

orang). 

b) Melalui tayangan TV Edukasi 

1) Peserta menonton tayangan TV Edukasi pada jam-jam tertentu dengan kode soal 

tertentu. 

2) Peserta menjawab soal sebanyak-banyaknya. 

3) Peserta menjawab pertanyaan berdasarkan tayangan TV Edukasi dengan cara 

mengirimkan SMS ke 0813109944. 

Format SMS jawaban: PIN (spasi) KODE SOAL (spasi) JAWABAN 

Contoh SMS jawaban: AB123   C1   B 

4) Peserta yang lolos ke tahap nasional akan diambil sebanyak 3 orang per jenjang (9 

orang). 

 

D. Penjurian  

a) Melalui website http://tve.kemdikbud.go.id 

Peserta yang lolos ke tingkat nasional diambil berdasarkan nilai 3 besar tertinggi yang  

ditentukan oleh sistem. 

b) Melalui tayangan TV Edukasi 

Peserta yang lolos ke tingkat nasional diambil berdasarkan nilai 3 besar tertinggi yang  

ditentukan oleh sistem. 
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II. KUIS KIHAJAR TINGKAT PROVINSI 

A. Waktu pelaksanaan 

Kuis Kihajar tingkat provinsi dilaksanakan selama dua hari dalam rentang waktu antara 

bulan Juli sampai dengan September 2017 di 34 Provinsi. 

B. Cara Mengikuti Kuis 

1) Peserta mendaftarkan diri ke panitia pelaksanaan kuis kihajar di lokasi yang 

ditentukan. 

2) Peserta mengerjakan kuis sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai 

dengan ketentuan yang ada.  

C. Tata tertib peserta saat mengerjakan soal kuis:  

1) Peserta menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk mengerjakan soal kuis 

2) Peserta tidak dibenarkan berdiskusi dengan peserta lain, atau melakukan perbuatan 

lain yang dianggap curang. 

3) Sesi presentasi peserta dapat dihadiri oleh guru pendamping. 

4) Peserta menjaga ketenangan dan ketertiban  

5) Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang melanggar tata tertib. 

D. Tata Tertib pendamping peserta: 

1) Pendamping dapat membantu mempersiapkan sebelum peserta mengerjakan kuis.  

2) Pendamping berada di luar ruangan selama peserta mengerjakan kuis. 

 

 



 

 
 

E. 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) akan mengikuti kuis tahap kedua yang diadakan pada hari berikutnya. 

g) Peserta yang lolos ke tahap kedua harus menyiapkan bahan presentasi sesuai 

dengan ketentuan. Presentasi: masing-masing peserta sudah menyiapkan 

presentasinya melalui powerpoint yang materinya bersumber dari VOD TV Edukasi ( 

tve.kemdikbud.go.id/vod/ ). 

 

2) Hari kedua: 

a) Peserta melakukan presentasi di depan juri, tema materi presentasi 

bersumber dari VOD ( tve.kemdikbud.go.id/vod/ ). 

b) Presentasi dilakukan dengan durasi waktu 15-20 menit.  

c) Materi presentasi diserahkan kepada panitia.  



 

 
 

d) Penilaian presentasi berdasarkan kebenaran materi, pemanfaatan media dan 

penampilan dengan bobot nilai yang sudah ditentukan.  

 

F. Ketentuan Pemenang Kuis Kihajar Tingkat Provinsi 

1) Pemenang Kuis Kihajar Tingkat Provinsi yang berhak mewakili ke tingkat nasional 

ditentukan berdasarkan nilai tertinggi akademis dan presentasi (bobot penilaian 70% 

untuk nilai presentasi dan 30% 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. 

G.  Panitia Penyelenggara  

Panitia terdiri dari panitia pusat dan panitia daerah. Panitia pusat terdiri dari 3 orang 

pelaksana teknis dan 1 orang pejabat struktural. Panitia daerah terdiri dari 5 orang yang 

ditunjuk oleh Kepala Dinas/Kepala Balai Tekkom.  

Panitia pusat bertugas: 

1) Melakukan koordinasi dengan Balai Tekkom/Dinas Pendidikan Provinsi selaku 

panitia daerah dalam menentukan lokasi dan waktu penyelenggaraan Kihajar 

provinsi. 

2) Melakukan koordinasi internal dengan tim teknis dan administratif dengan 

PUSTEKKOM KEMDIKBUD.  

3) Melakukan supervisi secara keseluruhan kegiatan Kuis Kihajar Provinsi. 

4) Panitia pusat 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 sudah disepakati. 

2) Melakukan publikasi Kuis Kihajar Provinsi 

3) Menyediakan sarana dan prasarana pendukung Kuis Kihajar Provinsi. Panitia 

daerah menyediakan jaringan internet untuk 1 ruang dengan bandwidth 

minimum 4 MB. Fasilitas listrik yang memadai untuk menjalankan 50 laptop/PC 

tiap ruangnya. 

4) Mendokumentasikan pelaksanakan kegiatan dalam bentuk foto dan video 

5) Melakukan administrasi pelaksanaan Kuis Kihajar Provinsi 

6) Menyediakan sertifikat bagi para pemenang 

7) Mengundang peserta dari jenjang SD, SMP dan SMA minimal 50 orang per 

jenjang (total peserta minimal 150 orang) untuk mengikuti seleksi lokal tes 

Kihajar Provinsi. 

8) Menginformasikan kepada peserta agar membawa laptop ke tempat 

pelaksanaan. 

9) Menyediakan konsumsi bagi panitia dan peserta selama kegiatan Kihajar 

Provinsi.  

10) Menyediakan tempat penyelenggaraan Kihajar 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 demi terlaksananya Kihajar Provinsi. Peralatan 

tersebut adalah: 



 

 

 LCD (1 buah) 

 Layar ukuran 2mx3m (1 

buah) 

 Speaker active (1 buah) 

 Meja registrasi 

 Komputer dan printer 

12) Bertanggung jawab sebagai tim pengawas selama pelaksanaan Kihajar 

Provinsi.  

13) Memasang spanduk, standing banner, dan poster di sekitar tempat 

penyelenggaraan Kihajar Provinsi. 

14) Wajib menjaga kerahasiaan baik jawaban kuis, data pemenang,  maupun 

seluruh data tentang Kihajar Provinsi.  

III. KUIS KIHAJAR TINGKAT NASIONAL 

A. Waktu Pelaksanaan 

Pelaksaksanaan Kihajar Nasional dilaksanakan November 2017 di Jakarta. Tempat  

pelaksanaan di Plasa A Kemdikbud Jakarta, TMII. Para pemenang Kuis Kihajar di tingkat 

provinsi yang menggunakan kuis on-line/on-line provinsi maupun yang menggunakan 

tayangan TV Edukasi (sms) akan diundang ke Jakarta untuk mengikuti Kuis Kihajar Tingkat 

Nasional.  

B. Tata Cara Mengikuti Kuis 

1. Peserta Kuis Kihajar Tingkat Nasional 

Kuis Kihajar diikuti oleh 120 peserta meliputi: 

a. 9 peserta Kuis Kihajar harian melalui tayangan TV Edukasi terdiri dari 3 jenjang 

masing masing 3 peserta. 



 

 
 

b. 9 peserta kuis Kihajar melalui web masing-masing jenjang ada 3 peserta. Peringkat 

sementara Kuis Kihajar melalui web ini dapat dilihat setiap saat melalui web 

kihajar dengan alamat http://kihajar.kemdikbud.go.id.  

c. 102 peserta Kuis Kihajar Provinsi dari 34 provinsi masing-masing 1 peserta dari 3 

jenjang.  

 

2. Pendamping peserta Kuis Kihajar Tingkat Nasional 

Peserta Kuis Kihajar Tingkat Nasional dari 34 provinsi akan didampingi oleh 1 (satu) 

orang petugas dari Dinas Pendidikan masing-masing provinsi. 

C. Sistematika Kuis Kihajar Tingkat Nasional. 

Kuis Kihajar Tingkat Nasional dilaksanakan dalam 3 rangkaian tes: 

1. Hari pertama 

Tes akademis diikuti oleh  40 peserta dari masing-masing jenjang menggunakan 

aplikasi off-line dengan 40 laptop. 

2. Hari kedua 

Tes pengembangan potensi diri melalui proses dinamika kelompok. Tes ini memiliki 

beberapa tujuan, antara lain: 

- Mengembangkan potensi diri dan karakteristik positif anak. 

- Mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. 

- Memperoleh pengalaman baru dengan tujuan menambah pengetahuan. 

- Memberikan rasa senang dan bangga kepada anak atas pengalaman yang 

berkesan. 

 

 



 

 
 

3. Hari ketiga 

Peserta mempresentasikan ide dan gagasan tentang potensi daerahnya masing-

masing baik dari segi budaya, wisata, kuliner, dan muatan lokal lainnya. Presentasi 

dilakukan di depan juri selama 5 menit. 

4. Hasil pemenang adalah akumulasi dari proses hari pertama sampai hari ketiga, 

pemenang akan diumumkan pada malam Anugerah Kihajar. 

 

 

Kontak Kami: 
Alamat: 

Sekretariat Kihajar 
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom)  

Kementerian Pendidikan Kebudayaan 
Jl. RE Martadinata, Ciputat, Tangerang,  Banten 

PO. BOX 7/CPA Ciputat 15411 
Telp: 7418808, Fax: 7401727 dan 7418948 

 

Website: 
http://www.tve.kemdikbud.go.id 

Email 
kihajar@kemdikbud.go.id 

Helpdesk Pustekkom 
1 500 005 
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