لجنة البحث و التنفيذ إلاسالمى

LOMBA VIDEO TUTORIAL SHALAT (LVTS)
(LOMBA WAJIB KELOMPOK PUTRA DAN PUTRI)
1. DESKRIPSI LOMBA
Lomba video tutorial shalat adalah lomba rekaman/video tutorial sholat sesuai Himpunan
Putusan Tarjih (HPT) yang diikuti oleh mentor bersama mentee mentoring regular.

2. SYARAT DAN KETENTUAN
a. Gerakan dan bacaan sesuai dengan HPT (Himpunan Putusan Tarjih) Muhammadiyah.
b. Video dengan durasi maksimal 10 menit.
c. Format Video minimal 480 px.
d. Video tidak mengandung materi yang dilindungi hak cipta milik pihak lain.
e. Jumlah talent/model video tidak dibatasi (boleh 1 orang atau lebih) atau hanya
menampilkan foto/gambar asli milik kelompok mentoring.
f.

Video yang telah diproduksi dan dikumpulkan, menjadi hak milik dan dipublikasikan secara
eksklusif oleh LPPI UMP.

g. Peserta mengirimkan video ke link LPPI dengan format :
LVTS_KEL PUTRA (PA)/PUTRI (PI) KE_PRODI.
Contoh : “LVTS_KEL PI 43_PBSI”
h. Video dikirimkan paling lambat Jum’at, 20 Dzulhijjah 1442 H/ 30 Juli 2021 M.
i.

Pendaftaran melalui link group whatsapp https://bit.ly/FDM_LVTS_2021

3. KRITERIA PENILAIAN
a. Kualitas Bacaan
b. Kualitas Gerakan
c. Teknis Video
d. Kreativitas video

4. HADIAH
Juara 1 Rp. 1.000.000,00
Juara 2 Rp 750.000,00
Juara 3 Rp 500,000

لجنة البحث و التنفيذ إلاسالمى

LOMBA VIDEO DAKWAH KREATIF (LVDK)
(LOMBA INDIVIDU MENTOR DAN MENTEE PUTRA/PUTRI)

1. DESKRIPSI LOMBA
Lomba video dakwah kreatif adalah lomba penyampaikan pesan dakwah yang dikemas dan
ditampilkan dalam video kreatif. Lomba video dakwah kreatif diikuti oleh mentor putra/putri
atau mentee putra/putri, secara individu maupun kelompok.

2. SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA
a. Setiap kelompok mentoring mengirimkan minimal 1 video.
b. Durasi video max 1 menit.
c. Bebas menggunakan musik atau tidak.
d. Tidak wajib onframe.
e. Isi tentang dakwah (amr ma’ruf nahi munkar) atau motivasi mengikuti mentoring UMP.
f.

Berpakaian syar’i dan rapi.

g. Peserta mengirimkan video ke link LPPI dengan format
LVDK_KEL PUTRA (PA)/PUTRI (PI) KE_PRODI_NAMA
Contoh : “LVDK_KEL PA 143_P.MTK_AZHAR”
h. Peserta mengunggah di akun instagram masing-masing, tag instagram @lppi_ump, dan
hastag #FestivalDakwahMentoring2021 #Lppi_UMP #Mentoring_LPPI_UMP
i.

Video dikirimkan dan diunggah paling lambat Jum’at, 20 Dzulhijjah 1442 H/ 30 Juli 2021 M.

j.

Pendaftaran melalui link group whatsapp https://bit.ly/FDM_LVD_2021

k. Kategori juara favorit ditentukan oleh video yang memperoleh “like” terbanyak

3. KRITERIA PENILAIAN
a. Pesan dakwah mudah dipahami
b. Isi menarik
c. Suara jelas

4. HADIAH
Juara 1 Rp. 500.000,00
Juara 2 Rp. 350.000,00
Juara 3 Rp 250,000
Juara favorit Rp. 300.00

لجنة البحث و التنفيذ إلاسالمى

LOMBA VIDEO TILAWAH (LVT)
(LOMBA WAJIB MENTEE PUTRA DAN PUTRI)

1. DESKRIPSI LOMBA
Lomba video tilawah adalah lomba membaca Al-Qur’an dengan lagu dan menggunakan qiraah
Imam Ashim Riwayat Hafs dengan martabat mujawwad, yang diikuti oleh mentee putra dan
putri mentoring regular.

2. SYARAT DAN KETENTUAN
a. Video yang dikirim adalah video murni tanpa editan dan belum pernah diikutkan dalam
perlombaan lain.
b. Durasi video 5-7 menit dengan menggunakan lagu bebas.
c. Maqro pilihan, dimulai :
QS. Al Baqoroh 1
QS. Al Baqoroh 30
QS. Ali Imran 104
QS. Al Mujadalah 11
QS. Al-A’raf 109
d. Peserta mengirimkan video ke link LPPI dengan format
LVT_KEL PUTRA (PA)/PUTRI (PI) KE_PRODI_NAMA
Contoh : “LVT_KEL PI 10_Psikologi_Anaanti”
e. Pendaftaran melalui link group whatsapp https://bit.ly/FDM_LVT_2021

3. KRITERIA PENILAIAN
a. Bidang tajwid
b. Bidang Adab dan Fashohah
c. Bidang Suara dan Irama

4. HADIAH
Juara 1 Rp. 500.000,00
Juara 2 Rp. 350.000,00
Juara 3 Rp 250,000

لجنة البحث و التنفيذ إلاسالمى

LOMBA VIDEO ADZAN (LVA)
(LOMBA WAJIB MENTEE PUTRA)

1. DESKRIPSI LOMBA
Lomba Video Adzan (LVA) adalah lomba adzan melalui rekaman/video yang diikuti oleh mentee
putra mentoring regular atau mentee mentoring regular.

2. SYARAT DAN KETENTUAN
a. Setiap kelompok mentoring putra wajib mengirimkan MINIMAL 1 video adzan (1 peserta).
b. Adzan yang dikumandangkan adalah Adzan Shubuh.
c. Nada/irama yang dipakai bebas.
d. Peserta membuat rekaman video adzan dengan mengenakan pakaian syar’i.
e. Peserta menghadap kamera dengan menampilkan seluruh badan pada awal video, dan
setengah badan ketika mulai adzan.
f.

Video adzan berformat landscape/miring dengan durasi maksimal 5 (lima) menit,
suara/audio dan video murni tidak diedit dan tanpa efek.

g. Peserta mengirimkan video ke link LPPI dengan format
LVA_KEL PA 13_ROZIN_TEKNIK INFORMATIKA
f. Pendaftaran melalui link group whatsapp https://bit.ly/FDM_LVA_2021
h. Video dikirimkan paling lambat Jum’at, 20 Dzulhijjah 1442 H/ 30 Juli 2021 M.

3. KRITERIA PENILAIAN
a. Makhraj dan tajwid
b. Irama dan suara
c. Adab dan penampilan

4. HADIAH
Juara 1 Rp. 500.000,00
Juara 2 Rp. 350.000,00
Juara 3 Rp 250,000

لجنة البحث و التنفيذ إلاسالمى

LOMBA POSTER DAKWAH (LPD)
(LOMBA WAJIB MENTOR FAKULTAS)

1. DESKRIPSI LOMBA
Lomba poster dakwah adalah lomba desain poster yang diikuti oleh mentor / mentee
perwakilan fakultas, dengan tema poster terkait dengan dakwah melalui mentoring.

2. SYARAT DAN KETENTUAN
a. Poster original dan belum pernah dipublikasikan.
b. Desain poster ukuran A3 dengan dpi 300 dalam bentuk JPEG atau PDF
c. Peserta mengunggah poster ke Instagram dengan menandai @lppi_ump
d. Dengan

mencantumkan

hastag

#FestivalDakwahMentoring2021

#Lppi_UMP

#Mentoring_LPPI_UMP
e. Link Instagram Poster dikirim melalui melalui google drive yang akan dibagikan melalui WAG
lomba.
f. Format pengiriman poster
LPD_FAKULTAS
Contoh : LPD_FARMASI
g. Kategori juara ditentukan oleh juri dan juara favorit yang dinilai berdasarkan “like” terbanyak
h. Pendaftaran melalui link group whatsapp https://bit.ly/FDM_LPD_2021

3. KRITERIA PENILAIAN
a. Originalitas poster
b. Konsep desain
c. Nilai estetika
d. Kelengkapan informasi tentang mentoring

Juara 1 Rp. 1.000.000,00
Juara 2 Rp 750.000,00
Juara 3 Rp 500,000
Juara Favorit Rp 500.000,00

