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Perkumpulan BHACA (Bung Hatta Anti-Corruption Award) adalah organisasi non-profit dan
independen yang didirikan pada 9 April 2003. Perkumpulan menyadari bahwa di tengah
kehidupan yang korup, ternyata masih ada segelintir orang yang teguh memegang prinsip
kejujuran, dan sedapat mungkin menentang korupsi di lingkungannya. Sejak 2003,
Perkumpulan memberikan penghargaan kepada individu-individu anti-korupsi. Nama Bung
Hatta dipilih karena beliau adalah figur bapak bangsa yang memberi teladan untuk berperilaku
jujur dan baik dalam hubungan pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Follow media sosial:
Instagram : @BungHattaAward
Twitter : @BungHattaAward
Facebook : @BungHattaAward
Tiktok : @bunghattaaward
Website : www.bunghattaward.org

http://www.bunghattaward.org


Pendahuluan
Bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-20 Perkumpulan Bung Hatta
Anti-Corruption Award pada 9 April 2023, kami mengajak seluruh anak-anak bangsa
untuk turut menginternalisasikan dan menyebarluaskan nilai dan semangat kebaikan
melawan setiap bentuk korupsi/penyimpangan. Kebersamaan merupakan modal
melawan korupsi yang telah menjadi kejahatan serius atau kejahatan kemanusiaan.

Peran masyarakat memiliki kedudukan penting dalam tata hukum Indonesia salah
satunya adalah kewajiban untuk melaporkan/mengadukan adanya tindak pidana
korupsi kepada aparat penegak hukum. Hal lain ialah turut menyebarluaskan
nilai-nilai antikorupsi, terlibat pendidikan dan sosialisasi melawan korupsi. Selama
ini, BHACA juga telah menggunakan pendekatan pencegahan, pendidikan/sosialisasi,
dan advokasi menentang korupsi.

Melalui lomba bertajuk “Video Melawan Korupsi,” kami mendorong agar setiap
orang yang peduli pada negeri ini berani dan mulai bersuara.

Syarat Lomba
1. Lomba bersifat terbuka untuk umum (tidak terbatas usia) individu/kelompok;
2. Warga negara Indonesia;
3. Memiliki kartu identitas diri yang masih berlaku (Kartu

Pelajar/KTP/SIM/Paspor) yang wajib diperlihatkan pada saat verifikasi
pemenang;

4. Peserta wajib mengikuti (follow) akun media sosial BHACA mencakup
instagram, twitter, facebook, tiktok, dan youtube;

5. Akun peserta bisa dilihat publik (tidak memakai mode privacy/locked);
6. Pendaftaran lomba GRATIS
7. Pendaftaran dilakukan melalui link berikut:

https://bit.ly/VideoMelawanKorupsi
8. Dengan mengirimkan karya untuk mengikuti lomba ini berarti peserta

dianggap memahami dan mematuhi seluruh ketentuan yang dibuat oleh
panitia.
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https://bit.ly/VideoMelawanKorupsi


Ketentuan Lomba
1. Membuat video dengan tema “Melawan Korupsi” dimana peserta wajib

mengelaborasi salah satu dari tiga topik berikut: (1) Internalisasi nilai-nilai
antikorupsi; (2) Membangun budaya antisuap & gratifikasi; (3) Mewujudkan
Pemilu Berintegritas dan Demokrasi Bermartabat;

2. Video  dengan durasi minimal 2 menit - maksimal 10 menit;
3. Video dapat berupa vlog harian, video musik orisinal, film pendek, video

naratif, video animasi, dll;
4. Video wajib ada sulih teks/takarir (subtitle) berbahasa Indonesia atau bahasa

Inggris, kecuali video tari/tanpa dialog, peserta membuat teks narasi/deskripsi
pendukung;

5. Format video disesuaikan dengan platform yang digunakan peserta untuk
mengunggah karya;

6. Karya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; kesusilaan, moral, dan
SARA (Suku, Agama, dan RAS) tertentu, kekerasan, promosi produk
komersial, serta tidak mengandung unsur pornografi;

7. Peserta memilih salah satu platform media sosial pribadi/komunitas/lembaga
dan mengunggah karya. Video yang diunggah wajib menandai (tag) akun media
sosial BHACA, yakni: Instagram (@BungHattaAward), Tiktok
(@bunghattaaward), atau Youtube (Bung Hatta Award BHACA);

8. Diperbolehkan mengirimkan dan mengunggah maksimal 3 karya video;
9. Wajib memposting trailer/cuplikan video di cerita instagram dan mention

instagram @BungHattaAward;
10. Peserta wajib mencantumkan hastag #20YearsBHACA #VideoMelawanKorupsi

#BersamaBHACAMelawanKorupsi di deskripsi video;
11. Mencantumkan logo “Bung Hatta Anti Corruption Award” dalam video. Logo

bisa diunduh di: https://bit.ly/unduhlogobhaca;
12. Video harus diproduksi selama masa lomba berlangsung dan belum pernah

diikutsertakan dalam perlombaan maupun dipublikasikan sebelumnya;
13. Video harus otentik/orisinil, bukan hasil plagiarisme ataupun karya orang lain.

Setiap penggunaan informasi/data wajib mencantumkan sumber. Panitia tidak
bertanggung jawab apabila ada klaim dari pihak lain atas karya yang
dilombakan.

14. Peserta memperbolehkan karya video yang dikirimkan dipergunakan oleh
BHACA untuk tujuan pendidikan, kampanye, maupun sosialisasi.

15. Hak atas penciptaan karya tetap menjadi milik peserta.
16. Juri akan menentukan tiga karya terbaik dan satu karya favorite;
17. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
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https://bit.ly/unduhlogobhaca


Komponen Penilaian
1. Ide/gagasan Cerita
2. Alur Cerita
3. Orisinalitas
4. Kualitas gambar dan suara
5. Pesan yang disampaikan

Honorarium
Pemenang 1 Rp. 1.500.000

Pemenang II Rp. 1.300.000

Pemenang III Rp. 1.000.000

*Pajak ditanggung pemenang
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