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LOMBA ESSAI  

Tema: Meningkatkan Kesadaran Berzakat di Tengah Pandemi COVID-19 

Pendaftaran: Ahad 3 Januari 2021 – 25 Januari 2021 

Penjurian: 26 Januari 2020 

Simbolisasi via Zoom 

A. Syarat dan Ketentuan Peserta LOMBA ESSAI 

1. Peserta lomba yaitu mahasiswa (D3/D4/S1) aktif di seluruh perguruan tinggi 

Indonesia yang dibuktikan dengan melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa 

(KTM) dan peserta umum yang dibuktikan dengan melampirkan Kartu Pelajar, 

KTP/SIM. 

2. Peserta mengikuti lomba esai secara individu. 

3. Peserta hanya diperbolehkan untuk mengirimkan maksimal 2 naskah esai 

berbeda dan melakukan pembayaran sesuai jumlah naskah yang dikirimkan. 

4. Esai yang dikirim merupakan karya asli (orisinil) yang belum pernah 

diikutsertakan pada perlombaan apapun dan belum pernah dipublikasikan di 

media apapun. 

5. Peserta hanya dapat menjadi juara dari satu judul esai yang dikirimkan. 

6. Segala bentuk kecurangan dan plagiarisme akan berakibat pada pengurangan 

nilai,diskualifikasi serta pembatalan juara. 

B. Ketentuan Penulisan Esai : 

1. Naskah esai ditulis minimal 3 halaman dan maksimal 5 halaman. Peserta 

menyertakan scan kartu identitas (KTM,KTP,SIM/Kartu pelajar) di halaman 

baru setelah naskah esai sebagai lampiran. 

2. Judul esai bebas,namun harus sesuai dengan tema dan sub tema pilihan lomba. 

Nama penulis esai diletakkan di bawah judul. 

3. Esai diketik dengan ketentuan: 

• Ukuran font 12 



 

• Jenis huruf Times New Roman 

• Spasi 1,5 

• Batas pengetikan kiri,kanan,atas,bawah 4,3,3,3 

• Ukuran kertas A4 

4. Naskah esai berisi 3 bagian (tidak harus disebutkan secara eksplisit),yaitu: 

• Pendahuluan (berisi latar persoalan dari identifikasi topik bahasan) 

• Isi (pembahasan dan analisis) 

• Penutup (kesimpulan dan saran) 

5. Sumber referensi baik berupa buku,jurnal,surat kabar,atau sumber yang lain 

harus dicantumkan dalam daftar pustaka dengan format APA style. 

6. Bahasa Indonesia yang digunakan harus baku dengan tata bahasa dan ejaan 

sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). 

7. Naskah Esai dikirim ke email laziswaf@unida.gontor.ac.id dalam bentuk soft 

copy pdf dengan format nama file : Nama lengkap _Asal Perguruan 

Tinggi/Instansi_Tiga kata pertama judul esai  

8. Naskah esai yang dikirim menjadi hak panitia. Panitia berhak mempublikasikan 

esai peserta dengan tetap mencantumkan nama penulis. 

C. Kriteria Penilaian : 

Kriteria penilaian esai LAZISWAF ANNIVERSARY 2021 sebagai berikut: 

1. Penilaian terdiri atas satu aspek yaitu naskah esai. 

2. Penilaian ini dilakukan oleh Tim Juri yang telah ditetapkan oleh panitia 

LAZISWAF ANNIVERSARY 2021. Naskah yang telah diterima sesuai dengan 

batas waktu yang telah ditentukan,akan diseleksi dan ditetapkan sepuluh esai 

terbaik dengan akumulasi nilai tertinggi dari juri akan diumumkan sebagai 

finalis Lomba Esai Nasional LAZISWAF ANNIVERSARY 2021 dan akan 

ditetapkan 3 pemenang sebagai juara 1,2 dan 3. 

3. Keputusan Juri tidak dapat diganggu gugat 

4. Aspek-aspek yang dinilai pada seleksi sebagai berikut: 



 

 

Pengumuman Pemenang 

Juara 1             : Sertifikat + Rp 500.000 

Juara 2             : Sertifikat + Rp 400.000 

Juara 3             : Sertifikat + Rp 300.000 

Peserta             : E-Sertifikat 

 

 

 

 

 

No. Aspek penilaian Uraian Nilai (Maksimal poin) 

1. Kesesuaian Tema 

Topik sesuai dengan tema serta sub 

tema esai yang telah ditentukan. 

Kesesuaian dilihat dari judul da nisi 

esai. 

20 

2. Gagasan 

Penyajian gagasan yang inovatif 

didukung data dari fakta secara 

komprehensif. 

30 

3. Argumentasi 

Kesesuaian uraian tulisan denagn 

data yang diacu. Kemampuan 

menganalisis data serta merumuskan 

kesimpulan. 

30 

4. Penulisan 

Meliputi kerapian ketik,tata 

letak,jumlah halaman,ketetapan dan 

kejelasan ungkapan,sesuai Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia(PUEBI) 

20 

  

  

  

Total Nilai = 

100 



 

LOMBA DESAIN POSTER 

Tema: Sedekah, Zakat, Infaq dan Waqaf 

Pendaftaran: Ahad 3 Januari 2021 – 25 Januari 2021 

Penjurian: 26 – 27  Januari 2021 

Simbolisasi via Zoom 

A. Syarat dan Ketentuan Peserta LOMBA DESAIN POSTER 

1. Peserta lomba yaitu mahasiswa (D3/D4/S1) aktif di seluruh perguruan 

tinggi Indonesia yang dibuktikan dengan melampirkan Kartu Tanda 

Mahasiswa (KTM) dan peserta umum yang dibuktikan dengan 

melampirkan Kartu Pelajar, KTP/SIM. 

2. Peserta mengikuti lomba secara individu. 

3. Peserta hanya diperbolehkan untuk mengirimkan  1 karya desain 

4. Karya yang dikirim merupakan karya asli (orisinil) yang belum pernah 

diikutsertakan pada perlombaan apapun dan belum pernah dipublikasikan 

di media apapun. 

5. Segala bentuk kecurangan dan plagiarisme akan berakibat pada 

pengurangan nilai,diskualifikasi serta pembatalan juara. 

6. File yang dikirimkan ke email panitia yakni dalam bentuk file mentah 

(psd/cdr/ai/ dan sebagainya) dan file gambar (jpg/png). 

7. Seluruh karya yang dikompetisikan menjadi milik panitia, sehingga panitia 

berhak mempublikasikan dengan tetap mencantumkan nama penulisnya 

B. Ketentuan DESAIN POSTER: 

1. Pendaftaran lomba tidak dikenakan biaya atau gratis 

2. Peserta wajib mengisi link pendaftaran secara online pada link  

3. Karya Poster yang dilombakan dikirim melalui email 

laziswaf@unida.gontor.ac.id dengan ketentuan : 

a. Subjek: PosterANNIVLAZISWAF2020_NAMA_JUDUL KARYA  



 

b. Sertakan Judul Poster, Identitas diri (nama lengkap, instansi, nomor 

HP), Scan KTM atau tanda pengenal, Narasi deskriptif singkat 

mengenai isi poster 

4. Karya poster yang diikutsertakan pada lomba harus di upload pada akun 

instagram pribadi masing-masing peserta. peserta wajib memfollow dan tag  

akun @laziswaf_unida dan @laziswaf.unidaputri lalu upload dengan 

menyertakan hastag sebagai berikut: #ANNIVLAZISWAF10th 

#Peringatan10thn #DesignPosterCompetition 

5. Karya poster paling lambat di upload pada tanggal 24 Januari 2021 

6. Karya poster akan dinilai oleh juri yang telah ditentukan oleh panitia 

8. Peserta Pemenang lomba dibagi menjadi dua kategori: 

a)     Juara Terbaik Design Poster: didapatkan dari perolehan nilai 

berdasarkan komponen yang dinilai oleh juri  

b) Juara Terfavorit Design Poster: Poster 6  besar akan di upload di 

Instagram @laziswaf_unida dan bertanding dengan likes terbanyak. 

Pengumuman pemenang akan di hubungi oleh staff LAZISWAF 

UNIDA  

 

C. Kriteria Penilaian : 

1. Orisinalitas hasil karya 20% 

2. Kesesuaian Tema 20% 

3. Keunikan Design  20% 

4. Keindahan / Artistic 20% 

5. Isi Deskripsi  20% 

 

Pengumuman Pemenang 

Juara 1             : Sertifikat + Rp 300.000 

Juara 2             : Sertifikat + Rp 200.000 

Juara favorit  : Sertifikat + Rp 100.000 

Semua Peserta : E-Sertifikat 

 

 

 

 



 

LOMBA FOTOGRAFI  

Tema: Sedekah, Zakat, Infaq dan Waqaf 

Pendaftaran: Ahad 3 Januari 2021 – 25 Januari 2021 

Penjurian: 26 - 27 Januari 2021 

Pengumuman dan Simbolisasi via Zoom : 28 Januari 2021 

A. Syarat dan Ketentuan Peserta LOMBA FOTOGRAFI 

1. Peserta lomba yaitu mahasiswa (D3/D4/S1) aktif di seluruh perguruan tinggi 

Indonesia yang dibuktikan dengan melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa 

(KTM) dan peserta umum yang dibuktikan dengan melampirkan Kartu Pelajar, 

KTP/SIM. 

2. Kesesuaian dan keselarasan dengan tema “Sedekah, Zakat, Infaq dan Waqaf” 

3. Setiap peserta hanya dapat mengirimkan 1 foto karya sendiri 

4. Foto tidak mengandung unsur SARA, Hoax dan hal merugikan lainnya 

5. Foto tidak diperbolehkan mengandung unsur non-fotografi, seperti tanda 

tangan, frame, watermark, dll 

6. Olah digital yang diperbolehkan hanya sebatas perbaikan kualitas foto 

(Sharpening, Cropping, Color Balance, Contrast & Brightness, Saturasi Warna 

serta diperbolehkan menggunakan preset warna) dalam ekstensi JPG. 

7. Teknik fotografi yang digunakan bebas, foto dapat berupa landscape, 

portrait,hitam putih dan lainnya 

8. Foto bisa diambil menggunakan kamera DSLR/ kamera HP 

B. Ketentuan LOMBA FOTOGRAFI 

1. Pendaftaran lomba tidak dikenakan biaya atau gratis 

2. Peserta wajib mengisi link pendaftaran secara online pada link  

3. Karya foto yang dilombakan dikirim melalui email 

laziswaf@unida.gontor.ac.id.dengan ketentuan : 

a) Subjek: FotoANNIVLAZISWAF2020_NAMA_JUDUL KARYA  

b) Sertakan Judul foto Identitas diri (nama lengkap, instansi, nomor 

HP), Scan KTM atau tanda pengenal, Narasi deskriptif singkat 

mengenai isi foto 



 

c) Karya foto yang diikutsertakan pada lomba harus di upload pada 

akun instagram pribadi masing-masing peserta. peserta wajib 

memfollow dan tag  akun @laziswaf_unida dan 

@laziswaf.unidaputri lalu upload dengan menyertakan hastag 

sebagai berikut: #ANNIVLAZISWAF10th #Peringatan10thn 

#Lombafotografi 

4. Karya foto paling lambat di upload pada tanggal 24 Januari 2021 

5. Karya foto akan dinilai oleh juri yang telah ditentukan oleh panitia 

6. Peserta Pemenang lomba dibagi menjadi dua kategori: 

1) Juara Terbaik fotografi : didapatkan dari perolehan nilai 

berdasarkan komponen yang dinilai 

2) Juara Terfavorit fotografi : foto 5  besar akan di upload di Instagram 

@laziswaf_unida dan bertanding dengan likes terbanyak. 

Pengumuman pemenang akan di hubungi oleh  Staff LAZISWAF 

UNIDA 

 

C. Kriteria Penilaian : 

1. Kesesuaian tema: 25% 

2. Orientasi foto : 25% 

3. Keunikan foto : 25% 

4. Pesan / Caption: 25% 

 

Pengumuman Pemenang 

Juara 1             : Sertifikat + Rp 300.000 

Juara 2             : Sertifikat + Rp 200.000 

Juara favorit  : Sertifikat + Rp 100.000 

Semua Peserta : E-Sertifikat 

 

 

 

 

 



 

LOMBA VIDEO PENDEK 

Tema: Sedekah, Zakat, Infaq dan Waqaf 

Pendaftaran: Ahad 3 Januari 2021 – 25 Januari 2021 

Penjurian: 26 Januari 2021 

Pengumuman dan Simbolisasi via Zoom : 28 Januari 2021 

A. Syarat dan Ketentuan Peserta LOMBA VIDEO PENDEK 

1. Lomba video bersifat individua atau kelompok ( maksimal 10 org )  

2. Peserta lomba yaitu mahasiswa (D3/D4/S1) aktif di seluruh perguruan tinggi 

Indonesia yang dibuktikan dengan melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa 

(KTM) dan peserta umum yang dibuktikan dengan melampirkan Kartu Pelajar, 

KTP/SIM. 

3. Kesesuaian dan keselarasan dengan tema “Sedekah, Zakat, Infaq dan Waqaf” 

4. Setiap peserta hanya dapat mengirimkan 1 Video Pendek 

5. Video tidak mengandung unsur SARA, Hoax dan hal merugikan lainnya 

6. Durasi video minimal 1 menit dan maksimal 5 menit lalu dalam bentuk MP4  

7. Jenis video bebas bisa berupa animasi,documenter,infografis,film pendek dll 

dan tidak sedang dilombakan dieven lain. 

8. Segala bentuk kecurangan dan plagiarisme akan berakibat pada pengurangan 

nilai,diskualifikasi serta pembatalan juara. 

B. Ketentuan LOMBA VIDEO PENDEK 

1. Pendaftaran lomba tidak dikenakan biaya atau gratis 

2. Peserta wajib mengisi link pendaftaran secara online pada link  

1) Karya video pendek yang dilombakan dikirim melalui email 

laziswaf@unida.gontor.ac.id dengan ketentuan : 

2) Subjek: VideoANNIVLAZISWAF2021_NAMA_JUDUL KARYA  

3) Sertakan Judul video Identitas diri (nama lengkap, instansi, nomor 

HP), Scan KTM atau tanda pengenal, Narasi deskriptif singkat 

mengenai isi video 

3. Karya video yang diikutsertakan pada lomba harus di upload pada akun 

instagram pribadi masing-masing peserta. peserta wajib memfollow dan tag  

akun @laziswaf_unida dan @laziswaf.unidaputri lalu upload dengan 



 

menyertakan hastag sebagai berikut: #ANNIVLAZISWAF10th 

#Peringatan10thn #Lombavideo 

4. Karya video paling lambat di upload pada tanggal 25 Januari 2020 

5. Karya video akan dinilai oleh juri yang telah ditentukan oleh panitia 

6. Peserta Pemenang lomba dibagi menjadi dua kategori: 

1) Juara Terbaik Video pendek : didapatkan dari perolehan nilai 

berdasarkan komponen yang dinilai 

2) Juara Terfavorit Video Pendek : Video 6  besar akan di upload di 

Instagram @laziswaf_unida dan bertanding dengan likes terbanyak. 

Pengumuman pemenang akan di hubungi oleh LAZISWAF UNIDA 

dan diinstagram 

 

C. Kriteria Penilaian : 

1. Kesesuaian Tema  20% 

2. Akting Pemeran  20% 

3. Teknik Pengambilan Video 20% 

4. Pesan Tersurat dan Tersirat 20% 

5. Teknik Audio Visual  20% 

Pengumuman Pemenang 

Juara 1             : Sertifikat + Rp 300.000 

Juara 2             : Sertifikat + Rp 200.000 

Juara favorit  : Sertifikat + Rp 100.000 

Semua Peserta : E-Sertifikat 

 

Semua pendaftaran harap konfirmasikan kepada penanggung jawab : 

Andre : 082385995786 

Sulthon : 082140306927 


