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LOMBA MENULIS ARTIKEL ANTIHOAX
SANG PENDIDIK
DAN

LOMBA POSTER ANTIHOAX
BAGI PELAJAR
DALAM RANGKA HUT KE-72 PGRI DAN
HARI GURU NASIONAL 2017
diselenggarakan oleh

didukung oleh
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A. Latar Belakang
Informasi dan berita hoax menjadi ancaman serius bagi keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Informasi di sekitar kita, saat ini,
penuh dengan kebohongan, ujaran kebencian, dan fitnah. Hoax
memenuhi ruang dunia maya. Media sosial menjadi ladang subur untuk
menyebar fitnah dan kebohongan. Berita hoax telah mengadu domba
antarkomponen anak bangsa dan menciptakan kegaduhan di tengah
masyarakat.
Karena

pengguna media sosial mayoritas adalah anak muda,

berita hoax terutama menyasar pada anak usia sekolah baik SD/MI,
SMP/MTs. maupun SMA/MA/SMK Melibatkan guru dan siswa dalam
gerakan antihoax untuk menangkal dan menanggulangi bahaya berita
hoax adalah pilihan cerdas yang layak mendapatkan dukungan dari
banyak pihak.
Dalam rangka HUT ke-72 PGRI Provinsi Jawa Tengah bekerja
sama dengan Marimas menyelenggarakan Lomba Menulis Artikel
Antihoax bagi guru dan Lomba

Poster bagi siswa SD/MI, SMP/MTs.

SMA/MA/SMK se-Jawa Tengah.

B. Dasar Kegiatan
Lomba menulis artikel antihoax bagi guru dan lomba poster bagi
siswa SD/MI, SMP/MTs., SMA/MA/SMK se-Jawa Tengah ini dilaksanakan
dengan dasar Surat Perjanjian Kerja Sama antara Marimas dan PGRI
Provinsi Jawa Tengah.

C. Tema
Lomba menulis artikel antihoax bagi guru dan lomba poster bagi
siswa

SD/MI,

SMP/MTs.,

SMA/MA/SMK

se-Jawa

Tengah

ini

diselenggarakan dengan tema “Antihoax Sang Pendidik”. Artikel dapat
disusun atas dasar informasi/berita hoax tentang makanan/minuman yang
mendiskreditkan produk tertentu, hoax yang memecah-belah persatuan
dan kesatuan bangsa, serta berita/informasi hoax lain yang menimbulkan
kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat.
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D. Tujuan Kegiatan
Lomba menulis artikel antihoax bagi guru dan lomba poster bagi
siswa

SD/MI,

SMP/MTs.,

SMA/MA/SMK

se-Jawa

Tengah

ini

diselenggarakan dengan tujuan untuk:
1. Menanamkan dan menumbuhkembangkan nilai kejujuran dalam
kehidupan bersama
2. Menumbuhkan kesadaran bagi guru dan siswa untuk tidak menjadi
pembuat dan penyebar berita hoax
3. Mencegah dan menangkal berita hoax
4. Meningkatkan kompetensi guru dalam bidang tulis-menulis
5. Membina kreativitas siswa dalam pembuatan poster

E. Jenis Lomba
1. Lomba menulis artikel antihoax bagi guru TK/RA SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA/SMK
2. Lomba pembuatan poster antihoax bagi siswa SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA/SMK
F. Persyaratan Lomba
1. Lomba Menulis Artikel Antihoax
a. Artikel dikemas dalam bentuk tulisan ilmiah popular
b. Sistematika penulisan:
1) Bagian pengantar (tanpa subjudul “pengantar”)
2) Bagian isi, dan
3) Bagian penutup (tanpa subjudul “Penutup”)
c. Poin utama artikel/tulisan adalah: 1) cara mengidentifikasi hoax,2)
dampak negative hoax, cara mengedukasi siswa, keluarga, kolega
untuk memerangi hoax, dan 4) share pengalaman pribadi tentang
tindakan yang pernah dilakukan ketika mendapatkan hoax
d. Hasil karya sendiri, bukan plagiat
e. Artikel maksimal 2.000 kata
f.

Menggunakan

bahasa

Indonesia

komunikatif
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yang

baik,

benar,

dan

g. Peserta akan mendapatkan poster antihoax dari panitia dan wajib
menempelkannya

di

mading/kantin/

ruang

guru/

papan

pengumuman di sekolah/Madrasah
h. Peserta wajib mengunggah artikel ke media sosial (Facebook,
Kompasiana, Detik, dll.)
i.

Poin utama tulisan/artikel adalah 1) cara mengidentifikasi hoax, 2)
dampak negatif hoax, 3) cara mengedukasi siswa, keluarga,
kolega untuk memerangi hoax, dan 4) share pengalaman pribadi
tentang tindakan yang pernah dilakukan ketika mendapati hoax

j.

Artikel dalam format word-pdf dikirim via email ke alamat
pgrijawatengah@yahoo.co,id

cc

ke

antihoax@marimas.com

selambat-lambatnya tanggal 10 November 2017, bersubjek email
artikel antihoax dengan disertai :
1) Identitas peserta (nama diri, nama sekolah, alamat sekolah)
2) Link URL posting
3) bukti foto telah menempel poster antihoax

2. Lomba Poster Antihoax
a. Hasil karya sendiri, bukan plagiasi
b. Digambar dengan menggunakan tangan atau dengan sarana
komputer
c. Poster diapload di media sosial (facebook, instagram, dll.)
d. Poster dikirim dengan format jpg, file poster, atau foto gambar
poster

dalam format word-pdf dikirim via email ke alamat

pgrijawatengah@yahoo.co,id

cc

ke

antihoax@marimas.com

selambat-lambatnya tanggal 10 November 2017, bersubjek email
poster antihoax dengan disertai:
1) Identitas peserta (nama diri, nama sekolah, alamat sekolah)
2) Link URL posting
3) Bukti foto telah menempel poster antihoax

G. Juri
Juri lomba menulis artikel antihoax bagi guru dan lomba poster bagi siswa
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK se-Jawa Tengah terdiri dari unsur
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akademisi,

Asosiasi Profesi

dan

Keahlian Sejenis (APKS),

dan

profesional.
.
H. Pengumuman Pemenang
Pengumuman pemenang lomba akan disampaikan melalui website PGRI
dan web marimas pada tanggal 25 November 2017 bertepatan dengan
Hari Ulang Tahun Ke-72 PGRI dan HGN Tahun 2017.

I.

Hadiah Lomba
1. Lomba Menulis Artikel Antihoax
a. Juara I

: Uang Pembinaan Rp 10.000.000,00
Dana Pendampingan untuk sekolah
Rp. 5.000.000,00
Piagam Penghargaan

b. Juara II

: Uang Pembinaan Rp 7.500.000,00
Dana Pendampingan untuk sekolah
Rp 3.000.000,00
Piagam Penghargaan

c. Juara III

: Uang Pembinaan Rp 5.000.000,00
Dana Pendampingan untuk sekolah
Rp 1.500.000,00
Piagam Penghargaan

d.

Harapan I

: Uang Pembinaan Rp 2.000.000,00

e.

Harapan II

: Uang Pembinaan Rp 1.500.000,00

f.

Harapan III

: Uang Pembinaan Rp 1.000.000,00

g. 10 (sepuluh) tulisan favorit, dengan dasar penilaian dari jumlah
share di facebook akan mendapatkan hadiah uang pembinaan @
Rp 500.000,00

2. Lomba Poster Antihoax
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a. Juara I

: Uang Pembinaan Rp 3.000.000,00
Piagam Penghargaan

b. Juara II

: Uang Pembinaan Rp 2.000.000,00
Piagam Penghargaan

c. Juara III

: Uang Pembinaan Rp 1.000.000,00
Piagam Penghargaan

d. Juara Harapan I

: Uang Pembinaan Rp 750.000,00
Piagam Penghargaan

e. Juara Harapan II

: Uang Pembinaan Rp 500.000,00
Piagam Penghargaan

f.

10 (sepuluh) poster favorit dengan dasar penilaian dari jumlah
share di facebook akan mendapatkan hadiah uang pembinaan
sebesar @ Rp 100.000,00

J. Lain-Lain
1. Keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat
2. Hadiah

lomba

akan

diserahkan

bersamaan

dengan

Resepsi

Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-72 PGRI Tingkat Provinsi Jawa
Tengah, tanggal 9 Desember 2017
3. Peserta guru/siswa dari luar Jawa Tengah diperbolehkan mengikuti
lomba dengan ketentuan yang sama
4. Seluruh peserta lomba akan mendapatkan bingkisan dari Marimas

Semarang, 13 September 2017
PENGURUS PROVINSI
PGRI JAWA TENGAH
Ketua,

Sekretaris Umum,

H. Widadi, S.H.
NPA PGRI 1201101385

Dr. H. Muhdi, S.H., M.Hum.
NPA PGRI 1201008584
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