LOMBA BLOG SISWA
OLIMPIADE TIK NASIONAL (OTN) 2018

A. Tema

“Welcome to Informatika”
B. Tujuan







Mendorong dan meningkatkan penerapan internet cepat disekolah
Berbagi pengetahuan dan keterampilan TIK di sekolah
Meningkatkan kemampuan siswa dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran
Menumbuhkan kesadaran pendayagunaan teknologi informasi saat ini
Mengenalkan Computational Thinking (CT) kepada siswa Indonesia
Menyambut datangnya mata pelajaran INFORMATIKA

C. Petunjuk Pelaksanaan Lomba Blog





Hari
Tanggal
Pukul
Tempat

: Minggu
: 18 Nopember 2018
: 13.00 - Selesai
: Aula Hotel Mahajaya

D. Ketentuan Peserta dan Pendamping






Peserta lomba terdiri dari 1 orang siswa/siswi
Setiap Sekolah boleh mendaftarkan maksimal 2 peserta lomba blog
Pendamping dari sekolah merupakan perwakilan (Guru, Wakil, Kepsek) dari
Sekolah peserta lomba
Peserta Blog adalah jenjang SD/MI (Kelas IV,V,VI), SMP/MTS (Kelas VII,VIII,IX),
SMA/MA/SMK (Kelas X,XI,XII) atau sederajat
Pendamping peserta (guru) Sekolah wajib mengikuti seminar nasional yang
diadakan panitia OTN 2018

E. Juknis
1. Calon peserta mendaftar melalui website www.kogtik.or.id
2. Calon peserta WAJIB menuliskan Url Blog

3. Pendaftaran dan Pengumpulan Link URL Blog selambat-lambatnya pada tanggal
02 November 2018
4. Peserta yang lolos seleksi lomba blog akan diumumkan pada tanggal 09
November 2018
5. Peserta yang lolos seleksi awal sudah tiba di Denpasar Bali 1 hari (H-1) sebelum
pembukaan Olimpiade TIK 2018 (16 Nopember 2018)
6. Peserta diharapkan datang 1 jam sebelum jadwal perlombaan dimulai
7. Peserta diwajibkan mempromosikan postingan blognya di twitter dengan mention
@kogtikk dan @PGRI dengan hashtag #blogOTN2018, #PGRI,dan #OTN2018
8. Panitia dan dewan juri berhak mendiskualifikasi peserta, sebelum, selama,
sesudah penjurian dilakukan apabila blog maupun peserta tidak memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan
9. Dengan mendaftarkan diri secara online, peserta dianggap telah menerima dan
menyetujui seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan lomba ini
10. Panitia dan dewan Juri diperbolehkan menambah aturan serta ketentuan lain
diluar yang sudah ditetapkan bilamana diperlukan
11. Keputusan panitia dan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.
F. Peraturan Lomba
1. Perserta diperbolehkan menggunakan platform blog apa saja (Blogspot,
WordPress, dst)
2. Blog yang dilombakan adalah Blog yang dikelola secara pribadi oleh Siswa
3. Isi artikel blog bertemakan “WELCOME TO INFORMATIKA”
4. Tulisan bersifat baru, orisinal (karya sendiri) dan belum pernah dipublikasikan di
media apapun sebelumnya atau diikutsertakan dalam lomba sejenis
5. Gaya penulisan bebas dan tidak harus baku, disesuaikan dengan karakter khas
peserta
6. Peserta diberi kebebasan untuk mengembangkan tema lomba tanpa keluar dari
yang ditentukan
7. Peserta menuliskan sebanyak mungkin postingan/artikel blog sesuai dengan
tema yang ditetapkan
8. Tidak mengandung diskriminasi SARA
9. Tidak melanggar hak cipta atau Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
10. Peserta diwajibkan memasang badge/banner perlombaan sebelum tanggal 02
November 2018, banner dapat diunduh (https://kogtik.or.id)
11. Minimal ada 2 postingan/artikel antara tanggal 02 Oktober sampai 02 November
2018
12. Pendamping peserta dilarang membantu peserta dalam bentuk apapun pada
waktu penilaian oleh juri saat acara berlangsung
13. Artikel sudah disiapkan sebelumnya (tidak dikerjakan dilokasi)

14. Peserta belum siap saat juri akan melakukan penilaian akan dianggap gugur
15. Saat lomba dimulai, setiap peserta sudah harus siap untuk diberikan penilaian
artikel yang telah dibuat
16. Setiap peserta diberikan waktu 10 menit untuk mempresentasikan ke hadapan
juri mengenai:
a. Tema/Ide blog yang diangkat, beserta alasannya
b. Feature content (artikel yang ada didalamnya)

G. Presentasi
Tiap peserta yang lolos seleksi akan diberikan waktu maksimal 10 menit untuk
mempresentasikan Artikel yang telah disiapkan.

H. Penilaian
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aspek Penilaian

Penilaian (Poin) Presentase

Kesesuaian tema
Kualitas Artikel
Orisinalitas
Jumlah artikel/post (Minimal 2)
Kreativitas*
SEO
Menarik*
Kerapihan*
Penguasaan materi
Total

15%
15%
20%
5%
15%
10%
5%
10%
5%
100%

