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Dongeng Geologi (geologi.co.id) mengundang Geologist indonesia
untuk menulis, membuat infograﬁk, dan video mengenai sejarah
islam dalam sudut pandang kegeologian, dengan hadiah berupa
uang tunai Rp7.500.000,-, adapun kerangka karangan sbb :
Ÿ Bagaimana Air Zam Zam terbentuk? Apa yang menyebabkan
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sumur zam zam muncul sebagai sumur artesis pada awalnya?
Apakah air zam zam bisa habis dari kajian geologi air tanah?
Mengapa air zam zam anti bakteri secara alami dan bagaimana
manfaat air zam zam bagi tubuh?
Dari sudut pandang sejarah geologi, bagaimana pembentukan
gunung2 menjadi tempat penting dalam sejarah islam yaitu Jabal
Safa, Jabal Marwa, Jabal Tsur dan Jabal Nur (Gua Hira)?
Bagaimana geologi Madinnah berpengaruh pada Perang
Khandaq (parit), Perang Uhud, dan perang Badr?
Apakah kota Mekkah dan Madinnah aman dari bencana Geologi?
Bagaimana Sejarah pembangunan Masjidil Haram, dan Masjid
Nabawi serta kaitannya sumber daya geologi yang digunakan
untuk masing masing masjid?
Apakah rahasia dibalik mukjizat lantai masjidil Haram yang tidak
panas dibawah terik matahari?
Adakah situs situs geologi yang memiliki nilai historis dan
kegeologian di Makkah dan Madinnah yang menarik untuk
dikunjungi? Seperti analog batuan reservoir zam zam?
Apakah ada cerita geologi lain yang dirasa penting terkait
geologi Mekkah, Madinnah dalam kaitan terhadap
perkembangan islam?
Pada masa tersebut, Kenapa Madinnah dipilih sebagai tempat
hijrah dari sudut pandang geopolitik dan sumberdaya alam?
Apakah ada, dan bila ada, jelaskan mengenai Kajian kajian alquran dan al-hadist yang menjadi pendukung tentang
pembahasan pada artikel artikel tersebut?
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Ketentuan Sayembara:
Ÿ Peserta adalah tim, anggota tim bebas tanpa ketentuan.
Ÿ Seluruh hak cipta menjadi milik Dongeng Geologi Foundation
Ÿ Hadiah diberikan kepada satu tim pemenang, berupa uang
tunai yang akan serah terimakan pada acara Dongeng Geologi,
jumlah hadiah yang diberikan adalah Rp7.500.000,Ÿ Artikel dikirimkan melalui email ke pakde@geologi.co.id dan
men-cc ke email thole@geologi.co.id, batas waktu pada
tanggal 31 Desember 2018 pada pukul 23.59.59 dini hari.
Ÿ Artikel dan media visual yang melewati tanggal tersebut tidak
akan di cek oleh juri sayembara Gongeng Geologi
Ÿ Pengumuman peserta lolos ke penjurian pada 15 Jan 2019
Ÿ Periode revisi minor adalah pada 15-31 Januari 2019
Ÿ Pengumuman pemenang adalah pada 15 Februari 2019
Ÿ Point penilaian adalah sbb:
Ÿ Konten dari muatan artikel dan kualitas infograﬁk & video
Ÿ Efektiﬁtas panjang / jumlah kata pada konten terhadap

muatan isi yang dibahas
Ÿ Kemampuan mengunakan tata bahasa yang baik
Ÿ Kemampuan menjelaskan konten kepada pembaca awam
Ÿ Acuan yang digunakan dan kaidah penulisan yang baik
Ÿ Originalitas dari infograﬁk dan foto yang diberikan
Ÿ Kualitas dari video yang diberikan untuk menjelaskan artikel
secara singkat dan berkualitas (ﬁlm pendek)
Ÿ Jumlah like dari social media dimana infograﬁk diupload
(infograﬁk/artikel mengunakan hastag #geoumroh dan teks
“sayembara artikel oleh @dongenggeologi”)
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Seperti yg dijelaskan sebelumnya, materi penjurian ada 3 item,
artikel, infograﬁk, & video yang harus mencakup semua
pertanyaan pada kerangka karangan, dgn ketentuan detail sbb:
Ketentuan artikel:
Ÿ Dibuat pada ukuran A4 dengan spasi 2.5, 2.5, 2.5, 2.5
Ÿ Font yang digunakan adalah calibri ukuran 11 spasi 1.5
Ÿ Jumlah halaman maksimal 20-25 halaman
Ÿ Diberikan dalam format microsoft word
Ÿ Gambar diberikan diantara artikel dengan memberikan sitiran
gambar mana yang diacu pada saat pembahasan
Ÿ Artikel dan harus disertai gambar dan referensi penunjang
dalam kaidah penulisan yang baik (mencantumkan sitiran dan
daftar pustaka seperti pada artikel ilmiah)
Ÿ

Ketentuan Infograﬁk:
Ÿ Infograﬁk dibuat pada ukuran A4, dapat sebagai ilustrasi, cerita
bergambar, peta, booklet tempat, rujukan gambar, dll yang
memiliki kreatiﬁtas dan kreasi dari ilustrator secara original
Ÿ File infograﬁk dapat berupa CDR atau AI, berupa vektor
Ÿ Jumlah halaman infograﬁk tidak boleh lebih dari 10 halaman
Ketentuan Video:
Ÿ Video dibuat dengan resolusi HD (1920px x 1080px)
Ÿ Video dapat berupa cerita ataupun narasi dari infograﬁk, atau
lainnya yang memiliki originalitas
Ÿ Durasi video maksimal antara 5 - 10 menit
Ÿ Video harus dapat menjelaskan keseluruhan isi dari infograﬁk
dan artikel yang dibuat

Hadiah Sayembara Rp7.500.000,-

ig: dongenggeologi | web: geologi.co.id
cp: Amin (wa ke 085777840668)

