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Saat ini kita hidup dalam zaman di mana manusia telah melek teknologi dan semuanya serba terkoneksi. Gadget dan 
internet menjadi bagian yang tak terlepaskan dari gaya hidup sehari-hari. Dengan jumlah penduduk yang besar, Indone-
sia juga turut terkena dampak digital tersebut. Hingga Maret 2017, Internet World Stats mencatat estimasi jumlah pen-
duduk Indonesia mencapai 263 juta jiwa dengan jumlah pengguna internet sebanyak 132 juta jiwa.

Angka ini menempatkan Indonesia pada urutan ke-5 sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia 
setelah China, India, Amerika Serikat, dan Brasil. Tingkat penetrasi internet di Indonesia hingga Maret 2017 mencapai 
50,4%, meningkat drastis dari tahun 2016 yang tercatat 34,1%. 
Dengan tingkat penetrasi dan jumlah pengguna internet seperti itu, maka sudah terbentuklah sebuah masyarakat baru, 
sebuah superorganisme baru yang diibaratkan seperti sarang lebah (meminjam istilah Mark Slouka di atas) di Indonesia.

Sayangnya, paradigma digital masyarakat belum terbangun. Sebagian besar pengguna internet masih berfokus pada pe-
manfaatan media sosial, belum didominasi dengan pemahaman yang lebih maju bahwa dunia digital bisa dioptimalkan lebih 
maksimal, tidak saja untuk berkomunikasi dalam kapasitas pergaulan dan persahabatan, tapi juga bisa untuk sharing 
knowledge, aktualisasi diri, hingga motif bisnis dan ekonomi.

Terbentuknya sebuah masyarakat digital baru di Indonesia ini perlu disikapi serius oleh kita semua. Kita tidak ingin mas-
yarakat digital ini menjadi liar yang justru memberi efek negatif bagi bangsa

1
 . Oleh sebab itu masyarakat perlu untuk 

diberikan pembinaan dan edukasi dalam memanfaatkan teknologi digital secara bijak.

Kata Pengantar
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Kata Pengantar

Hal ini berlaku pula untuk anak-anak bangsa usia dini. Pendidikan yang diberikan untuk anak-anak usia dini juga perlu 
mengantisipasi era digital karena anak usia 0-6 tahun inilah yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa 
mulai 25 tahun mendatang

2
. Anak-anak perlu diarahkan dan diajarkan untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi 

namun juga bersifat bijak dan kreatif dalam menggunakannya. Sikap inilah yang perlu untuk dibangun sejak dini baik 
oleh institusi pendidikan maupun keluarga.

Sebagai salah satu institusi PAUD di Indonesia, Apple Tree Pre-School BSD telah memahami pentingnya pendidikan usia 
dini dalam menyikapi hadirnya era digital tersebut. Lewat kurikulum pembelajaran yang modern dan terintegrasi, Apple 
Tree Pre-School BSD bertujuan menciptakan generasi-generasi emas bangsa yang tak hanya cerdas, namun juga berk-
arakter.

Kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini yang tepat inilah yang ingin terus digalang dan disuarakan oleh 
Apple Tree Pre-School BSD. Diadakannya lomba menulis blog bertajuk “Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam Era 
Digital” ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan urgensi PAUD. 
Akhir kata, seperti dikatakan oleh seorang penulis terkemuka, Helvy Tiana Rosa, “Menulis adalah memahat peradaban”. 
Marilah kita mulai menulis demi mewujudkan peradaban Indonesia yang lebih baik. Selamat berkarya!
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Tujuan

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Menyediakan wadah bagi masyarakat Indonesia
untuk menyuarakan opini dan pendapat

Mengapresiasi dan mendukung perkembangan
aktivitas dan kebiasaan creative writing
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Target

Semua usia, khususnya 25 – 40 tahun, pria dan wanita,
sosial ekonomi status (SES) A-C

Peserta dapat berasal dari seluruh Indonesia

Menyukai tantangan, aktif, kompetitif, kreatif, dan kritis

Blogger, suka menulis, memiliki ketertarikan
dalam bidang pendidikan

Demografis

Geografis

Demografis

Behavioral
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Mekanisme Lomba

Tema artikel:

Judul artikel: Bebas

Blog yang dilombakan dipublikasikan antara tanggal 5 Agustus – 7 September 2019.

Peserta wajib memasukkan keyword “Apple Tree Pre-School BSD” pada artikel yang ditulis dan di-hyperlink 

ke url https://www.appletreebsd.com/.

Tulisan minimal 500 kata, menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Peserta wajib mencantumkan minimal 1 foto/gambar dan poster Open House Apple Tree Pre-School BSD 

pada artikel. File dapat diunduh pada https://www.appletreebsd.com/blogcompetition/

Sertakan hashtag #appletreebsd pada akhir artikel.

Peserta wajib share artikel yang di-submit melalui akun Facebook dan Instagram, serta mention/tag social 

media Apple Tree Pre-School BSD.

Peserta wajib follow Instagram @appletreebsd & Facebook @appletreebsd.

Setelah menulis, peserta dapat mendaftarkan karyanya dengan mengisi

formulir pada https://www.appletreebsd.com/blogcompetition/

Pemenang diumumkan lewat Instagram @appletreebsd pada 10 September 2019.

Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

“Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam Era Digital”1.
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Syarat
Ketentuan

&
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Peserta adalah Warga Negara Indonesia, terbuka untuk semua kalangan.

Tulisan dalam blog belum pernah diikutsertakan pada lomba serupa yang diselenggarakan pihak lain.

Tulisan merupakan karya orisinal, tidak copy-paste, tidak plagiat.

Tulisan yang tidak sesuai dengan tema dan ketentuan lomba, tidak dapat diikutsertakan dalam lomba.

Tulisan tidak mengandung unsur pornografi dan SARA, serta tidak melanggar hukum/aturan yang berlaku.

Pihak Apple Tree Pre-School BSD berhak mendiskualifikasi peserta dan/atau pemenang yang dianggap melang-

gar sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan perlombaan.

Seluruh hasil karya pemenang akan menjadi hak milik Apple Tree Pre-School BSD.

Hadiah pemenang diambil di Apple Tree Pre-School BSD, Lt. 7 EduCenter, Senin – Jumat mulai 11 – 20 September 

2019 pukul 08.00 – 15.30 atau via transfer (Hanya ke rekening Bank BCA).
Apple Tree Pre-School BSD berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan, jika dianggap perlu, tanpa pemberi-

tahuan terlebih dahulu.

Dengan berpartisipasi dalam Blog Competition ini, maka peserta menyatakan sudah membaca, memahami, dan 

menyetujui keseluruhan aturan serta syarat dan ketentuan dari program ini.
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Kriteria Penilaian

Keselarasan dan fokus tulisan seputar tema besar yang ditentukan

Alur Penulisan, diksi, dan tata bahasa

kedalaman, kemenarikan, dan nilai guna yang dimiliki artikel

Tata letak, kemudahan akses konten, kesesuaian desain blog dengan
tema, harmonisasi warna, kerapihan widget dan desain fitur lainnya

Banyaknya komentar pada artikel, aktivitas update blog

Kesesuaian Dengan Tema

Gaya Penulisan

Kualitas dan value artikel

Tampilan dan Desain Blog

Interaktivitas
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Hadiah Pemenang

Pulsa senilai Rp 100.000,00
10 pengirim artikel pertama:

Pulsa senilai Rp 50.000,00
10 pengirim artikel berikutnya:

Saldo GoPay senilai Rp 200.000,00
1 Doorprize Winner:

Uang Tunai Rp 2.000.000,00
+ Sertifikat

Uang Tunai Rp 1.000.000,00
+ Sertifikat

Uang Tunai Rp 500.000,00
+ Sertifikat

Juara I

Juara II Juara III



Syarat Ketentuan
Pengambilan Hadiah
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Pemenang yang sudah mendapatkan juara 1, 2, atau 3 tidak dapat menerima hadiah lainnya (Pulsa/Saldo Gopay).

Para pemenang dan pengirim artikel tercepat akan menerima e-mail notifikasi dari panitia perlombaan.

Pengambilan hadiah dilakukan di Apple Tree Pre-School BSD, Lt. 7 EduCenter pada 11 – 20 September 2019 pukul 

08.00 – 15.30 (Senin – Jumat).

Harap membawa KTP/KTM dan menunjukan e-mail notifikasi pemenang saat pengambilan hadiah.

Apabila berhalangan hadir, pengambilan hadiah dapat dilakukan oleh perwakilan dengan membawa surat kuasa 

dan menunjukan screenshot e-mail notifikasi.

Apabila hadiah tidak diambil hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka hadiah dianggap tidak ber-

laku/hangus.

Jika tidak ada perwakilan yang dapat hadir, hadiah berupa uang tunai dapat ditransfer (hanya ke rekening 

BCA), dan e-sertifikat akan dikirimkan melalui e-mail.

Untuk pengiriman saldo pulsa dan Gopay, harap pemenang membalas e-mail panitia dilengkapi dengan informasi 

No HP yang akan diisikan saldo.

Mohon konfirmasikan pengambilan dan/atau pengiriman hadiah pemenang dengan cara membalas e-mail kami.
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Budgeting

Hadiah Pemenang

Keperluan Jumlah Nilai Total

Juara I
Juara II
Juara III

1
1
1

10
10

1

10
1

1 rim

3

Rp 2.000.000,00
Rp 1.000.000,00
Rp 500.000,00

Rp 100.000,00
Rp 50.000,00

Rp 200.000,00

Rp 3.000,00
Rp 280.000,00
Rp 350.000,00

Rp 3.000,00

Rp 2.000.000,00
Rp 1.000.000,00
Rp 500.000,00

Rp 1.000.000,00
Rp 500.000,00

Rp 200.000,00

Rp 30.000,00
Rp 280.000,00
Rp 350.000,00

Rp 9.000,00

Rp 500.000,00

Rp 6.309.000,00

Saldo Pulsa
Rp 100.000,00
Rp 50.000,00

Saldo GoPay
Rp 200.000,00

Publikasi
A4 Poster
Billboard
A5 Leaflet

Sertifikat Pemenang

Biaya Tak Terduga

TOTALTOTAL

Jumlah Nilai

Rp 6.309.000,00

Keperluan Total
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Tentang Kami

Apple Tree Pre-School didirikan pada tahun 2000 dengan visi menjadi sekolah yang 
mendorong kepercayaan diri dan kemandirian setiap siswa. Dengan suasana lingkungan 
belajar yang positif dan dukungan dari orangtua murid dan guru-guru yang berdedikasi, 
kami bertujuan untuk membentuk dasar yang solid untuk perkembangan fisik, intelek-
tual, sosial, dan emosional anak. 

Apple Tree Pre-School BSD menggunakan Adopted Singapore Curriculum dalam pembela-
jarannya. Dengan demikian, penggunaan Bahasa Inggris dan Mandarin telah digunakan 
sejak jenjang pendidikan awal sekolah.

Kami merupakan sekolah yang berkomitmen dan berfokus pada pelajar muda, dan kami 
yakin dapat membuat perubahan positif dalam kehidupan setiap peserta didik kami.
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Kontak Kami

0812-8608-0410
mariana.christine@appletreebsd.com

Ms. Mariana


