
I. SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA VIDEO PENDEK ANTIKORUPSI 2021 

1. Peserta Lomba Video Pendek Antikorupsi 2021 Itjen KLHK  

a. Umum : peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, ASN non-KLHK dan 

masyarakat umum lainnya 

b. Unit kerja lingkup KLHK : peserta dari satuan kerja pusat (direktorat 

teknis/pusat) dan satuan kerja daerah (UPT). 

2. Wajib follow akun media sosial Kementerian LHK dan Itjen KLHK: 

a. Instagram : @kementerianlhk, @itjenklhk 

b. Twitter : @kementerianlhk, @itjenklhk 

c. Facebook : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat 

Jenderal KLHK 

3. Akun peserta bisa dilihat publik (tidak memakai mode privacy/locked). 

4. Video bisa berupa vlog, video dokumenter, film pendek, video naratif, dan video 

animasi yang bertemakan “Hijau Tanpa Korupsi”. 

5. Tema “Hijau Tanpa Korupsi” dalam video mengandung pesan: 

a. Kategori Umum  

1) Membangun mind set dan culture set antisuap (no bribery). 

2) Agen perubahan budaya antikorupsi dilingkungan sekitar. 

b. Kategori Unit kerja lingkup KLHK 

1) Kemudahan pemberian pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi di 

lingkup unit kerja. 

2) Penegasan komitmen budaya anti korupsi di lingkungan kerja terutama 

budaya antisuap (no bribery). 

6. Durasi video maksimal 5 menit dengan format file mp4. Resolusi video 16:9 

dengan minimal 1280 x 720 pixel.  

7. Mencantumkan tagline text “Hijau Tanpa Korupsi” dalam video. 

8. Mencantumkan logo “Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan”, logo 

“Hakordia 2021”, dan logo “Bersih Melayani Memberi Solusi” dalam video. Logo 

bisa diunduh di https://bit.ly/logounduh. 

9. Pemberian tanda/logo/text berupa credit title diperkenankan. 

10. Pemberian tanda/logo/text selain credit title tidak diperkenankan (logo aplikasi, 

logo pribadi atau institusi/organisasi di luar KLHK). 

https://bit.ly/logounduh


11. Tidak memuat unsur pornografi, SARA, provokasi dan hal negatif lainnya. 

12. Tidak diperkenankan menambah video, ilustrasi musik, gambar, grafis yang 

melanggar hak cipta, dan bukan milik orisinil peserta. 

13. Video dikirim melalui email (slide ketiga) dan diunggah ke akun Instagram peserta 

dengan menambahkan hastag #LombaVideoItjenKLHK2021 #HijauTanpaKorupsi 

#Hakordia2021. 

14. Video yang diunggah wajib mention dan tagging ke akun Instagram @itjenklhk, 

@kementerianlhk, serta 5 akun teman peserta. 

15. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirim satu karya video. 

16. Video original produksi 2021 dan belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan 

maupun dipublikasikan sebelumnya. 

17. Bersedia mengikuti sistem dan prosedur lomba yang ditetapkan oleh panitia 

penyelenggara. 

18. Panitia tidak bertanggung jawab apabila ada klaim dari pihak lain atas 

ketidakorisinilan video atau plagiatisme. 

19. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. TATA CARA PENGIRIMAN VIDEO MELALUI EMAIL 

1. Peserta mengirimkan video pendek hasil karya melalui email 

hijautanpakorupsi@gmail.com paling lambat tanggal 30 November 2021 jam 

23:59 WIB. Email dikirim dengan subjek Lomba Video Pendek Antikorupsi 2021 

dan menambahkan isi email dengan format sebagai berikut : 

Nama  : 

Alamat : 

No. Hp : 

Umur*  : (*untuk peserta kategori umum) 

Kategori : (Unit Kerja KLHK / Umum) 

Asal peserta : (Nama Satker / Asal) 

Akun IG : 

Pernyataan Peserta : 

“Dengan ini menyatakan bahwa karya saya bersifat original dan belum 

pernah diikutsertakan atau menjuarai dalam kompetisi sejenis. Apabila 

dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka 

saya bersedia menerima konsekuensinya" 

2. Format penamaan video yang dikirim melalui email : 

a. Videoantikorupsi_(nama lengkap)_(asal Satker).mp4 

untuk peserta unit kerja KLHK 

b. Videoantikorupsi_(nama lengkap)_asal.mp4 

 untuk peserta umum 

  

III. WAKTU PERLOMBAAN 

1. Pengiriman video sampai dengan tanggal 30 November 2021 jam 23:59 WIB   

2. Penjurian tanggal 1 - 5 Desember 2021 

3. Pengumuman pemenang tanggal 9 Desember 2021 

 

IV. PEMENANG DAN HADIAH 

1. Penetapan pemenang: 

a. Kategori Umum    : Juara 1, 2, 3 

b. Kategori Unit kerja lingkup KLHK : Juara 1, 2, 3  

mailto:hijautanpakorupsi@gmail.com


2. Hadiah untuk masing-masing kategori : 

a. Juara 1 : Piala, Sertifikat, Suvenir, dan  

Uang Pembinaan sebesar Rp 5.000.000,- 

b. Juara 2 : Piala, Sertifikat, Suvenir, dan  

Uang Pembinaan sebesar Rp 4.000.000,- 

c. Juara 3 : Piala, Sertifikat, Suvenir, dan  

Uang Pembinaan sebesar Rp 3.000.000,- 

 

V. MATERI PENILAIAN 

1. Ide/gagasan video 

2. Kesesuaian video dengan tema 

3. Komposisi, kreativitas, dan keunikan video 

4. Komunikatif, edukatif, dan Inspiratif 

  

VI. DEWAN JURI 

1. Inspektur Jenderal KLHK 

2. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK 

3. Konsultan Media 


