Q : Apa itu KIGP (Kompetisi IndiHome Generasi Prestasi) SMART Kalimantan?

A : KIGP SMART adalah kompetisi bagi pelajar SD, SMP dan SMA atau sederajat di Kalimantan.
Q : Kapan pelaksanaan KIGP SMART Kalimantan?
A : KIGP SMART Kalimantan sesi 1 dimulai tanggal 15 November sampai dengan 20 Desember 2020. Pendaftaran
registrasi sesi 1 dibuka dari tanggal 15 November sampai dengan 14 Desember 2020. Penyisihan sesi 1 akan
dilakukan pada tanggal 15-16 Desember 2020.
*) KIGP SMART Kalimantan akan berlangsung 2 sesi lho! Penasaran kapan pelaksanaan sesi 2? Stay tuned!

Q : Siapakah peserta yang dapat mengikuti KIGP SMART dengan IndiHome Study?
A : • Pelajar SD, SMP, dan SMA atau sederajat yang memiliki Nomor Induk Siswa (NIS) aktif serta terdaftar di
sekolah masing-masing
• User IndiHome Study atau berlangganan paket IndiHome Study
• Memiliki e-mail serta nomor telepon aktif untuk keperluan registrasi

Q : Apa saja keuntungan yang didapat jika mengikuti KIGP SMART?

A : Memanfaatkan waktu dengan hal yang bermanfaat dengan kemudahan akses untuk belajar dan latihan
soal agar lebih siap menghadapi Ujian Sekolah ketika masa Learning from Home
Q : Bagaimana cara mendaftar KIGP?

A:
Akses Tautan
indihomestudy.com

Muncul Pop-up
Banner Kompetisi
IndiHome Generasi
Prestasi

Pilih Area Borneo

Log in dengan Akun
IndiHome Study-mu*

Submit
pendaftaran

*) Jika belum memiliki akun IndiHome Study, dapat berlangganan Add-on pada layanan IndiHome Study-mu
senilai Rp.10.000/bulan atau membeli voucher prabayar elektronik pada menu web indihomestudy.com atau
voucher fisik di gerai terdekat mulai dari Rp. 30.000/bulan.

Q : Apa saja tahapan dalam KIGP?
A : Tahapan-tahapan dalam KIGP adalah tahap Penyisihan, 15 peserta terbaik akan masuk ke tahap Semifinal
dan 6 peserta terbaik akan masuk ke tahap Final untuk memperebutkan posisi juara 1, 2, dan 3.
Q : Bagaimana mekanisme penilaian dalam KIGP?
A : Dengan sistem penilaian dan eliminasi. Setiap jawaban benar mendapatkan nilai +4, jawaban salah
mendapatkan nilai -1 dan jawaban kosong mendapatkan nilai 0. Peserta dengan nilai tertinggi dalam setiap
tahap, akan maju ke tahap selanjutnya.
Q : Berapa banyak jumlah pemenang di KIGP?
A : 3 orang Juara dengan nilai tertinggi pada setiap masing2 kategori SD, SMP atau SMA / sederajat

Q : Berapa total hadiah yang bisa didapat?
A:

