LOMBA ESSAI NASIONAL
Tema :

Berkahnya Zakat

TEMA
Tema Umum : “Berkahnya Zakat”
1. Isi naskah memberikan paparan solusi mengenai program-program yang ada di Insan
Madani Jambi yang dapat diakses melalui website www.insanmadanijambi.org
2. Program layanan yang sedang dijalankan meliputi, program pendidikan, pemberdayaan
masyarakat, layanan masyarakat dan momentual besar (Event Ramadhan dan Qurban).
3. Judul naskah bebas dan diperbolehkan dikaitkan dengan sub-bidang (pendidikan, sosial,
budaya, dan politik).
4. Memilih salah satu sub-bidang saja untuk setiap karya.
KETENTUAN UMUM
1. Esai merupakan atas nama perorangan.
2. Esai ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, sesuai dengan EYD atau
ejaan yang disempurnakan.
3. Peserta adalah pemuda/i yang berusia 15-25 tahun.
4. Esai harus sesuai dengan tema maupun sub tema yang telah dipaparkan sebelumnya.
5. Karya tidak mengandung unsur SARA dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku.
6. Panitia berhak mempublikasikan karya peserta yang telah dikirimkan dengan tetap
mencantumkan nama penulis.
7. Peserta melakukan tahap sesuai dengan timeline yang dirilis.
WAKTU PENDAFTARAN
1. Pendaftaran, pengiriman naskah dan pembayaran peserta dimulai pada tanggal 16 Maret
s.d 12 Mei 2018.
2. Melakukan pembayaran sebesar Rp. 30.000/karya melalui Bank BNI Syariah 0241072163
a.n Rumah Sosial Insan Madani.
3. Peserta melakukan konﬁrmasi pembayaran dilengkapi dengan screenshoot bukti
pembayaran maksimal 1x24 jam dengan format berikut :
“Konﬁrmasi pembayaran_nama Penulis_Tanggal Pembayaran”
Dikirimkan format sms ke No 082279659002 melalui SMS atau Wa.
KETENTUAN LAINNYA
1. Peserta wajib memposting poster lomba essai yang dapat didownload melalui website
www.insanmadanijambi.org diupload disosial media pribadi baik facebook atau instagram
(pilih salah satu) dengan memberikan caption #Lombaessainasional2018
#Wowinsanmadanimemangbeda.
2. Menandai atau tag ke akun insan madani
Halaman Facebook : Rumah Sosial Insan Madani (RSIM)
Instagram : @Insanmadani
PENGIRIMAN KARYA ESSAI (16 Maret-12 Mei)
Pedoman penulisan didownload di www.insanmadanijambi.org/lomba-essai-nasional-2018
Pengiriman naskah diupload ke www.insanmadanijambi.org/lomba-essai-nasional-2018
Dengan ketentuan :
Penyerahan Esai dalam bentuk softcopy dikirim lewat email dalam bentuk PDF serta lampirkan
bukti transfer dan biodata diri dalam satu ﬁle PDF tersebut beserta karya dan seluruh
kelengkapan seperti naskah lomba diupload ke link … atau jika ingin menyerahkan karya essai
dalam bentuk hard copy (Print out) silahkan langsung diantarkan ke Kantor Insan Madani
Jambi alamat Jl. Soekarno Hatta No. 42 Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.
Senin-Jum'at pada pukul 08.00-16.00 WIB dan Sabtu pada pukul 08.00-13.00 WIB.
Rumah Sosial Insan Madani (RSIM)

@insanmadani

www.insanmadanijambi.org

LOMBA ESSAI NASIONAL
Tema :

Berkahnya Zakat

KETENTUAN PENULISAN
Ukuran Kertas
: A4
Batas tepi (margin) : 3 cm (kiri, kanan, atas dan bawah)
Jenis Huruf
: Times New Roman size 12 spasi 1,5
Naskah Terdiri dari:
Lembar Judul (Terlampir)
Judul diketik dengan menggunakan huruf kapital, sesuai dan tepat dengan masalah yang
ditulis. Nama penulis ditulis dengan jelas.
Naskah Esai
- Naskah cover, esai dan daftar pustaka terdiri dari 3-10 halaman. Format cover terlampir
pada panduan.
- Pendahuluan, bersisi latar belakang masalah, data pengantar yang memperkuat latar
belakang masalah.
- Isi, berisi pemaparan masalah, tinjauan pusataka serta gagasan yang diangkat.
- Penutup, berisi kesimpulan dan saran penulis.
- Daftar pustaka, berada pada akhir halaman.
PENGUMUMAN
Pengumuman akan dilakukan pada bulan Juni 2018 melalui media sosial facebook dan
website Insan Madani
Facebook : Rumah Sosial Insan Madani
Website : www.Insanmadanijambi.org
DEWAN JURI
Dewan Juri Eko Triono (Penulis dan Dosen asal Yogyakarta).
PENGHARGAAN
· Juara I = Rp. 1.000.000 + Sertiﬁkat penghargaan, buku antalogi, goodybag,
· Juara II = Rp. 750.000 + Sertiﬁkat penghargaan, buku antalogi ,goodybag
· Juara III = Rp. 500.000 + Sertiﬁkat penghargaan, buku antalogi, goodybag
· Semua peserta memperoleh e-sertiﬁkat yang akan dikirimkan melalui email masing-masing
peserta dan 25 karya essai terbaik akan dicetak menjadi buku antalogi untuk diterbitkan.
KETENTUAN LAIN
·
Semua karya menjadi milik Panitia.
·
Pengumuman dan Penyerahan hadiah untuk Pemenang akan diumumkan pada
·
Acara puncak Ramadhan 1439 H yang diselenggarakan oleh Yayasan Insan
Madani Jambi
·
Jika ada sesuatu yang dirasa kurang bisa dimengerti dalam juknis, bisa langsung
ditanyakan dengan menghubungi nomor ponsel panitia yang tertera.
KONTAK PERSON
WA (Kiki 082279659002)
(Nur wahidati Rosyidah, 085367261907)
LAMPIRAN (Lembar Judul)

Rumah Sosial Insan Madani (RSIM)

@insanmadani

www.insanmadanijambi.org
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JUDUL ESAI
“……………………………………………………………………………………….”

Karya ini Disusun untuk Mengikuti
Lomba Esai Nasional Insan Madani 2018

ASAL SEKOLAH/INSTANSI

Tersusun oleh:
Nama Lengkap

KOTA
TAHUN

Rumah Sosial Insan Madani (RSIM)

@insanmadani

www.insanmadanijambi.org

