Formulir Nominasi
BUNG HATTA ANTI-CORRUPTION AWARD
2015

PRIBADI & RAHASIA

UNTUK DIISI OLEH PENGUSUL / NOMINATOR

Kriteria Dasar:
· BHACA dianugerahkan kepada pribadi-pribadi yang:
1. Mempunyai integritas tinggi, bersih dari praktik korupsi, tidak pernah menyalahgunakan
kekuasaan atau jabatannya, tidak pernah menyuap ataupun menerima suap
2. Memiliki kepemimpinan/keteladanan dalam pemberantasan korupsi
3. Berperan aktif, memberi inspirasi, dan mempengaruhi masyarakat/lingkungannya,
dalam pemberantasan korupsi
4. Kreatif dan inovatif
· Dianugerahkan kepada Warga Negara Indonesia
· Penganugerahan BHACA tidak membedakan suku bangsa, ras, agama, gender,
ataupun ideologi.
Kriteria Khusus:
Untuk tahun 2015, pemberian anugerah BHACA untuk pejabat publik di lembaga-lembaga
eksekutif, yudikatif dan legislatif serta di BUMN/BUMD, yang:
· Memiliki orisinalitas ide/gagasan tentang reformasi birokrasi dalam hal perbaikan
pelayanan publik melalui program atau kebijakan yang:
1. Bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat
2. Responsif terhadap aspirasi rakyat
3. Berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
4. Berkelanjutan
5. Tidak berimplikasi pada pelanggaran keuangan negara/daerah
6. Menguatkan institusi internal
· Diberikan kepada pejabat publik setingkat:
1. PNS eselon I dan II di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota (misalnya Gubernur,
Bupati, Walikota, Menteri/setingkat Menteri, Duta Besar, hakim, jaksa)
2. Perwira menengah dan tinggi TNI dan POLRI
3. Pimpinan/komisioner lembaga tinggi negara (misalnya BPK, Ombudsman, KIP, dll)
namun tidak termasuk KPK
4. Pimpinan BUMN, BUMD
5. Anggota DPR, DPRD, DPD.

Halaman 1 dari 5

Cara Mengajukan Nominasi :
1. Tidak mencalonkan diri sendiri
2. Semua nominasi harus dilengkapi dengan data pendukung. Bila kolom yang
tersedia tidak mencukupi, dibenarkan menggunakan halaman tambahan
3. Semua nominasi agar diajukan TANPA SEPENGETAHUAN calon
4. Semua nominasi bersifat rahasia
5. Formulir dan data pendukung dikirim ke Panitia Seleksi BHACA selambatlambatnya pada tanggal 30 April 2015 ke alamat:
Sekretariat BHACA (Bung Hatta Anti-Corruption Award)
Plaza Basmar Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan no.106, Jakarta Selatan 12760
Telp/fax: 021-79181249, email: ofﬁce@bhaca.org

Penarikan Kembali Anugerah BHACA:
Perkumpulan BHACA dapat menarik kembali anugerah BHACA yang telah diberikan
kepada penerima apabila penerima bersikap atau melakukan tindakan dalam kehidupan
sehari-hari dan dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat publik, yang:
- tidak sejalan dengan semangat penganugerahan Bung Hatta Anti-Corruption Award,
dan/atau
- tidak lagi mencerminkan kriteria dasar dan/atau khusus penganugerahan Bung Hatta
Anti-Corruption Award.
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KATEGORI:

REFORMASI BIROKRASI DALAM HAL PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK

DATA CALON PENERIMA PENGHARGAAN

Nama Calon:
Alamat:
Telepon:
Email:

Harap tempelkan
foto calon

Fax:

RIWAYAT HIDUP CALON
Tempat tanggal lahir:
Orang tua:

a. Nama Bapak:
Alamat:
Apakah sudah Almarhum? Ya / Tidak *
b. Nama Ibu:
Alamat:

Status Sipil :

Pekerjaan sekarang :

Apakah sudah Almarhum? Ya / Tidak *
Menikah / belum menikah / cerai mati / cerai hidup *
a. Nama Istri / Suami * :
b. Pekerjaan Istri / Suami * :
Nama Instansi / Kantor :
Alamat Instansi / Kantor :

Pekerjaan / Jabatan lain :
Pekerjaan sebelumnya :

(bila Ada)
Nama Instansi / Kantor :

Alamat Instansi / Kantor :
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Riwayat Pendidikan:

Publikasi:

(bila ada)

Penghargaan:

(bila ada)

KETERANGAN MENGENAI PEKERJAAN, PROGRAM ATAU PRESTASI YANG TELAH DICAPAI
CALON YANG PATUT DIHARGAI DAN DIPERTIMBANGKAN UNTUK PENGANUGERAHAN
BUNG HATTA-ANTI CORRUPTION AWARD,
Hanya prestasi yang telah dicapai dalam lima tahun terakhir dapat dipertimbangkan. Walaupun prestasi yang
telah dicapai sebelumnya dapat dipertimbangkan juga bila ada dampak langsung pada prestasi yang telah
dicapai dalam lima tahun terakhir.

PENJELASAN YANG DAPAT MEMBENARKAN PENGANUGERAHAN BHACA DIBERIKAN
KEPADA CALON
Jelaskan mengapa Calon patut untuk diberikan penghargaan, khususnya terkait dengan kebijakan/inisiatif
anti-korupsinya.
A. INOVASI/PIONIR : melakukan tindakan inovatif pemberantasan korupsi secara sistemis yang telah
dilaksanakan lebih dari 1 tahun (misal: publikasi pembayaran pajak pribadi agar dapat dinilai oleh
masyarakat yang diharapkan mampu menggerakkan masyarakat patuh terhadap hukum yang pontensial
meminimalisir korupsi, Dll.)
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B. SISTEMIK: melakukan tindakan pemberantasan korupsi secara sistemis, baik yang bersifat preventif
maupun represif, meskipun bukan hal yang dikategorikan sebagai inovasi yang telah dilaksanakan lebih
dari 1 tahun (misal: penetapan dan pelaksanaan Pakta Integritas, penerapan sanksi tegas terhadap
bawahan yang melakukan korupsi, dll.)

C. TELADAN: menjadi contoh/teladan ﬁgur pemberantasan korupsi atas tindakan yang dilakukannya,
meksipun tidak selalu harus berarti tindakan secara sistemis, dan dapat bersifat kasuistik (misal: hakim
yang memutuskan perkara korupsi dengan adil yang mendapat apresiasi luas masyarakat, penyeraham
gratiﬁkasi ke Negara dalam jumlah yang besar, dll.)

D. PROGRAM: secara konsisten terus menerus melakukan upaya pemberantasan korupsi melalui berbagai
program pendekatan yang telah dilakukan lebih dari 1 tahun (misal: pendidikan anti-korupsi anak
usia dini melalui 'kantin kejujuran', pelaksanaan kurikulum lembaga pendidikan formal, dll.)

REFERENSI PENDUKUNG PENCALONAN (minimal dua orang)

DIAJUKAN OLEH :
Nama :
Alamat :
Telepon :
Email :
Tanggal :
Tanda tangan :

Fax :

Halaman 5 dari 5

