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A. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Permasalahan korupsi di Indonesia merupakan masalah yang krusial. Jika dikaitkan 

dengan Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2012 dan 2013, Indonesia ada pada 

peringkat 118 dari 174 negara, dan peringkat 114 dari 175 negara dengan skor untuk 

kedua tahun tersebut sebesar 32.Skor tersebut dibawah 50. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat korupsi di negara kita memiliki masalah yang serius (ic.transparancy.org, 2012-

2013). 

Permasalahan korupsi tersebut menimbulkan skeptisme semua kalangan, termasuk 

mahasiswa.Karenanya, perlu didesain pendidikan  anti- korupsi agar menjadi sebuah 

pembelajaran yang menarik, tidak monoton dan efektif bukan hal mudah. Materi tentu 

penting untuk memperkuat aspek kognitif, namun pemilihan metode pembelajaran 

yang kreatif merupakan kunci bagi keberhasilan mengoptimalkan intelektual, sifat kritis 

dan etika integritas mahasiswa. Peran  perguruan tinggi juga diperlukan untuk 

menciptakan kampus sebagai land of integrity yang mendukung efektivitas pendidikan 

Anti-korupsi itu sendiri. 

Korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang 

berlaku di masyarakat. Korupsi di Indonesia telah dianggap sebagai kejahatan luar biasa. 

Melihat realita tersebut timbul public judgement bahwa korupsi adalah manifestasi 

budaya bangsa. Pemerintah Indonesia telah melakukan beragam cara untuk mengatasi 

korupsi diantaranya dengan mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK 

merupakan lembaga independen yang memiliki tujuan untuk memberantas tindak 

korupsi di Indonesia. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk memberantas korupsi. 

Namun sampai saat ini hasilnya masih tetap belum sesuai dengan harapan masyarakat 

karena pemberantasan korupsi ini tidak akan selesai tanpa peran serta masyarakat, yang 

didalamnya termasuk mahasiswa. Mahasiswa selaku generasi penerus bangsa harus 

dapat terlibat aktif dalam pencegahan korupsi terutama dalam membudayakan gerakan 
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anti korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, Bagian Pengembangan Akademik - 

Direktorat Akademik Telkom University akan mengadakan serangkaian lomba dan acara 

untuk menumbuhkan budaya anti korupsi dikampus Telkom University salah satunya 

dengan mengadakan Kompetisi Propaganda Anti Korupsi. Kegiatan ini juga  merupakan 

pengejawantahan dari program DIKTI yang tertuang dalam surat edaran tentang 

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan tinggi. Dengan begitu diharapkan 

mahasiswa dapat memahami dan menjadi penggerak di masyarakat untuk  menerapkan 

nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.  

 

2. Tujuan 

Tujuan dari kompetisi propaganda anti korupsi ini adalah: 

a. Menumbuhkan kesadaran dan jiwa anti korupsi di kalanganmahasiswa. 

b. Menciptakan lingkungan Care to Share terhadap perilaku semangat anti korupsi di 

Indonesia. 

c. Meningkatkan budaya kompetisi dan mempererat kebersamaan di civitas akademik 

TelkomUniversity. 

d. Membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran dan jiwa anti-korupsi. 

e. Membuat sebuah role model pendidikan anti-korupsi yang menarik bagi mahasiswa. 

 

3. Hasil yang Diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari kompetisi propaganda anti korupsi ini antara lain : 

a. Tumbuhnya kesadaran dan jiwa anti korupsi di kalangan mahasiswa sebagai generasi 

penerus bangsa. 

b. Terciptanya karya hasil kreativitas generasi muda di kalangan perguruan tinggi 

dengan semangat anti-korupsi. 

c. Peningkatan webometric Telkom University dengan publikasi karya-karya propaganda 

antikorupsi yang dibuat peserta secara online. 
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B. DESKRIPSI KEGIATAN 

1. Realisasi Kompetisi Anti Korupsi 2013 

Acara ini terselenggara sesuai dengan edaran DIKTI, dalam  rangka Implementasi 

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan tinggi. Bagian Pengembangan Akademik mengadakan 

Kompetisi Propaganda Antikorupsi 2013 dengan tema: “Korupsi Berawal dari Kampus?”. 

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan untuk civitas Telkom Univeristy 

yang baru bertransformasi, budaya kompetisi positif, serta menumbuhkan kesadaran dan jiwa 

anti korupsi di kalangan mahasiswa Telkom University sehingga mahasiswa bisa menjadi 

penggerak di masyarakat untuk  menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-

hari.  

Kegiatan kompetisi ini melalui beberapa tahap yaitu: publikasi, pengumpulan karya, 

penjurian, dan  acara penganugerahan yang diisi dengan Seminar Antikorupsi  dari KPK, dengan 

pembicara Dani Rustandi, Direktur Hubungan Masyarakat dan Pendidikan KPK, serta hiburan 

stand up commedy Gilang Bhaskara, runner up stand up commedy Indonesia.  Rangkaian acara 

ini didesain berdekatan dengan hari antikorupsi sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 

2013. Oleh karena itu, BPA ikut mendukung  sebuah komunitas mahasiswa di Telkom University 

yang memiliki kepedulian terhadap masalah korupsi, yaitu Pemuda Anti Korupsi (Pemantik) 

dalam mengadakan Anti Coruption Day di lingkungan danau Tel-U. Kerjasama ini berlanjut 

dalam penyelenggaraan Acara Penganugerahan Kompetisi Propaganda Antikorupsi. Kompetisi 

terdiri dari 6 kategori dengan jumlah karya sebagai berikut. 

Kategori Lomba Persentase 

Artikel 17% 

Puisi 33% 

Teater 3% 

Poster 33% 

Video 5% 

Fotografi 9% 

Total 100% 
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Sebaran fakultas peserta yang berpartisipasi adalah sebagai berikut. 

Fakultas Persentase 

Teknik 
67.97% 

Ekonomi dan Bisnis 
10.94% 

Industri Kreatif 
17.19% 

Sains Terapan 
13.67% 

Total 
100% 

  

Hasil penjurian telah menentukan tiga juara untuk tiap kategori. Hasilnya diumumkan dalam 

Acara Penganugerahan pada tanggal 21 Desember 2013. Keluaran dari kompetisi ini yang 

berupa propaganda diharapkan dapat menjadi media pendidikan moral yang menarik dan 

permanen bagi mahasiswa sehingga mereka terhindar dari tindak korupsi, baik ketika menjadi 

mahasiswa maupun setelah berada di dunia luar nantinya. 

 

2. Rencana Kegiatan Kompetisi Anti Korupsi 2014 

Kompetisi Propaganda Anti-Korupsi yang berlangsung pada Oktober – Desember 2014 

merupakan agenda tahunan yang telah berlangsung sejak tahun 2013 bagi seluruh 

mahasiswa Telkom University. 

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sebuah role model pendidikan anti-korupsi yang 

menarik bagi mahasiswa, sehingga tumbuh kesadaran dan jiwa antikorupsi dalam berbagai 

bentuk di lingkungan Telkom University sebagai upaya membangun bangsa. Kompetisi  

Propaganda Anti-Korupsi 2014 bertemakan “Patriot Anti Korupsi Berawal dari Kampus” 

terdiri atas: 

1. Essai,  
2. Puisi,  
3. Fotografi,  
4. Poster,  
5. Naskah drama,  
6. Film pendek,  
7. Pembuatan komik  
8. Cipta jingle.  
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C. KETENTUAN UMUM PESERTA 
 

Berikut adalah ketentuan umum bagi partisipan kompetisi Anti Korupsi 2014: 

1. Peserta adalah mahasiswa Universitas Telkom. 

2. Karya yang dibuat mengandung propaganda anti korupsi dan disesuaikan dengan Tema : 

“Patriot Anti Korupsi Berawal dari Kampus”. 

3. Karya yang dibuat tidak mengandung plagiarisme. 

4. Karya yang dibuat belum pernah dijadikan tugas kuliah, diikutsertakan dalam 

perlombaan, maupun dipublikasikan sebelumnya. 

5. Tidak mengandung unsur pornografi dan pelecehan terhadap SARA. 

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

penyelenggara. 

7. Setiap peserta mengisi Formulir Pendaftaran online di website lsd (untuk lomba per 

kelompok, biodata diisi oleh ketua). 

8. Setiap peserta diperkenankan mengirimkan lebih dari satu karya, maksimal 3 

(diperbolehkan lintas kategori) dengan ketentuan hanya salahsatu karya yang akan 

menjadi pemenang. 

9. Semua karya dipublikasikan ke blog masing-masing peserta yang berada dibawah 

naungan institusi dengan domain ‘name’.student.telkomuniversity.ac.id (pastikan blog 

telah diaktivasi sebelumnya), dengan tag ‘Universitas Telkom Anti-Korupsi’. Link website 

setiap karya peserta dicantumkan pada formulir pendaftaran online.  

10. Menyertakan (pilih salahsatu*) : 

 fotocopy KTM* 

 KSM* 

 Lembar Pernyataan*merupakan surat pernyataan yang menjelaskan bahwa 

peserta (Nama dan NIM) adalah mahasiswa Telkom University dengan tanda 

tangan dari pihak terkait (Fakultas atau BAA), ditulis dalam format penulisan 

bebas.  

Sebagai dokumen pendukung bahwa peserta adalah mahasiswa Universitas Telkom. 
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11. Logo Tel-U dapat diunduh di web LSD. 

12. Seluruh persyaratan hardcopy: 

 fotokopi KTM/KSM/Lembar Pernyataan 

 karya3 copy (hanya untuk Esai, Naskah Drama, dan Puisi) 

paling lambat dikumpulkan pada hari Jumat, tanggal 18 November 2014 pukul 16.00 

WIB ke Ruang Bagian Pengembangan Pembelajaran (BPP) di Gedung Learning Center 

(LC) lantai 5Universitas Telkom.  

13. Seluruh persyaratan softcopy: 

 Curiculum Vitae: baik untuk lomba perseorangan maupun kelompok (setiap 

anggota kelompok menyertakan CV)  

 Scan KTM/KSM/Lembar Pernyataan 

 Karya (hanya untuk Esai, Naskah Drama, Puisi, Fotografi (resolusi ukuran A4), dan 

Poster dan Komik (resolusi ukuran A3). 

paling lambat dikirimkan pada hari Jumat, tanggal 18 November 2014 pukul 

23.59 WIB ke email  lsd@telkomuniversity.ac.id. 

14. Seluruh karya yang diikutsertakan dalam kompetisi ini menjadi milik Telkom University. 

15. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tmp@ittelkom.ac.id
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D. TIMELINE KEGIATAN 

1. Waktu (Timeline) 

Jadwal kompetisi anti korupsi 2014 ialah: 
 

No Nama Kegiatan Oktober November Desember Keterangan 

1 Publikasi    9  Okt 2014 

2 Pengumpulan karya    16Okt – 
18Nov 2014 

3 Deadline    18 Nov 2014 

4 Technical Meeting    25 Nov 2014 

5 Proses Penilaian    27 Nov - 4 
Des 2014 

6 Gladi resik    5 Des 2013 

7 Puncak 
Penganugerahan 

   6 Des 2013 

8 Laporan Akhir    15 Des 2013 

 

2. Jenis Kegiatan 

1. Lomba Menulis Esai 

Merupakan lomba perorangan menulis essai, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Memenuhi ketentuan umum. 

b. Artikel ditulis menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (sesuai 

dengan EYD) 

c. Maksimal 2 halaman A4, rata kiri kanan dengan font Calibri ukuran 12 spasi 1.5. 

d. Karya dikumpulkan dengan cara mengirimkan: 

a. Softcopy : format .pdf dan .doc dengan subject “Essai Anti Korupsi - 

[Judul]”, pengumpulan sesuai dengan ketentuan umum. 

b. Hardcopy : diprint 3 rangkap. 

2. Lomba Membuat Film Pendek 

Merupakan lomba membuat  film pendek, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Memenuhi ketentuan umum. 

2. Peserta bisa perorangan atau berkelompok (maksimal 3 anggota) dengan 

seorang ketua. 
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3. Durasi 5-7 menit (diluar durasi tersebut, maka dianggap gugur secara otomatis). 

4. Format film berupa H264/mp4 widescreen. 

5. Film dapat berupa animasi, memuat aktor dan aktris (banyaknya tidak dibatasi), 

atau penggabungan keduanya. 

6. Film diunggah ke situs Youtube dengan format “Universitas Telkom Anti Korupsi  

- [Judul]” 

7. Mencantumkan logo Universitas Telkom pada pojok kanan atas di setiap 

tayangan film. 

8. Karya dikumpulkan dengan cara mencantumkan alamat link film melalui email, 

dengan subject “Film Anti Korupsi- [Judul]”, pengumpulan sesuai dengan 

ketentuan umum. 

 

3. Lomba Membuat Poster 

Merupakan lomba perorangan pembuatan poster, dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

1. Memenuhi ketentuan umum. 

2. Poster dapat berupa karikatur, tulisan, penggabungan keduanya, atau 

sejenisnya (desain bebas dan isi harus sesuai dengan tema yang telah 

ditetapkan oleh panitia). 

3. Poster dibuatdengan ukuranA3. 

4. Bagi peserta yang lolos pada tahap selanjutnya(Nominasi Juara) diwajibkan 

mempersiapkan file dengan ukuran poster 4x6 meter. 

5. Mencantumkan logo Universitas Telkom pada pojok kiri bawah. 

6. Karya dikirimkan softcopy : dikumpulkan dalam format JPG, BMP, GIF atau TIFF 

dan sertakan format aslinya (misal: Pembuatan poster di Corel Draw formatnya 

*.CDR) dengan subject “Poster Anti Korupsi - [Judul]”, pengumpulan sesuai 

dengan ketentuan umum. 
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4. Lomba Menulis Puisi 

Merupakan lomba menulis puisi, dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Memenuhi ketentuan umum. 

2. Artikel ditulis menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (sesuai 

dengan EYD) 

3. Maksimal 1 halaman A4,dengan font Calibri ukuran 12 spasi 1. 

4. Karya dikumpulkan dengan cara mengirimkan 

a. Softcopy :dalam format .pdf dan .doc dengan subject “Puisi Anti Korupsi - 

[Judul]”, pengumpulan sesuai dengan ketentuan umum. 

b. Hardcopy :  diprint 3 rangkap. 

 

5. Lomba Menulis Naskah Drama 

Merupakan lomba perkelompok (terdiri atas 3 orang), menulis naskah drama 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Memenuhi ketentuan umum. 

2. Peserta membentuk kelompok (3 orang anggota) dengan seorang ketua. 

3. Naskah ditulis semenarik mungkin. 

4. Maksimal 20 halaman A4, dengan font Calibri ukuran 12 spasi 1.5 

5. Karya dikumpulkan dengan cara mengirimkan 

a. Softcopy :dalam format .pdf dan .doc dengan subject “Drama Anti Korupsi - 

[Judul]”, pengumpulan sesuai dengan ketentuan umum. 

b. Hardcopy :  diprint 3 rangkap. 

6. Naskah terbaik (juara 1)  akan dihubungi oleh panitia untuk tampil melakonkan 

drama di Puncak Penganugerahan (improvisasi diperbolehkan). Segala 

peralatan dan properti yang digunakan menjadi tanggung jawab peserta. 
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6. Lomba Fotografi 

Merupakan lomba perorangan fotografi, dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Memenuhi ketentuan umum. 

2. Fotografi berukuran 12R – High Resolution. 

3. Foto yang diikutsertakan dalam lomba adalah hasil foto dari pemotretan 

menggunakan kamera. Olah digital diperbolehkan, sebatas perbaikan kualitas 

foto (sharpening, cropping, color balance, dan saturasi warna) tanpa merubah 

keaslian objek. Tidak diperkenankan menambahkan identitas/penanda apapun 

dalam foto. 

4. Model & Property Release sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta.  

Pelaksana dan penyelenggara tidak bertanggung jawab atas tuntutan dari pihak 

foto model ataupun pihak lainnya sehubungan dengan foto yang diikutsertakan 

dalam kompetisi ini. 

5. Karya dikumpulkan dengan cara mengirimkan softcopy : dikumpulkan dalam 

format .JPEG dan ekstensi aslinya dengan subject “Fotografi  Anti Korupsi - 

[Judul]”, pengumpulan sesuai dengan ketentuan umum. 

 

7. Lomba Pembuatan Komik Strip 

Merupakan lomba perorangan pembuatan komik, dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

1. Memenuhi ketentuan umum. 

2. Komik berupa karya yang dibuat manual dengan tangan (tidak diperkenankan 

menggunakan software). 

3. Hasil karya berupa B/W (Hitam Putih). 

4. Komik berukuran A2. 

5. Jumlah panel tidak dibatasi. 

6. Mencantumkan logo Universitas Telkom pada pojok kiri bawah. 

7. Karya dikumpulkan dengan cara menyerahkan hardcopy sebanyak 1 lembar, 

pengumpulan sesuai dengan ketentuan umum. 
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8. Lomba Cipta Jingle 

Merupakan lomba berkelompok dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Memenuhi ketentuan umum. 

2. Peserta peserta terdiri atas 1-5 orang. 

3. Durasi 1-2 menit (diluar durasi yang ditentukan, maka gugur secara otomatis). 

4. Jingle berupa vocal yang diiringi denganinstrument music atau dapat juga berupa 

akapela. 

5. Format Audio jingle berupa .MP3 dan diunggah ke situs Youtube dengan format 

“Universitas Telkom Anti Korupsi  - [Judul]” 

6. Karya dikumpulkan dengan cara mengirimkan link Youtube dengan subject 

“Jingle Anti Korupsi- [Judul]”, pengumpulan sesuai dengan ketentuan umum. 

 

9. Puncak Penganugerahan 

Puncak penganugerahan yang akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 6 Desember 

2014merupakan acara puncak dari seluruh kegiatan perlombaan. 

Kegiatan yang dilaksanakan  antara lain : 

1. Seminar tokoh nasional dalam bidang anti-korupsi, dengan rencana: 

 Abraham Samad, mantak ketua KPK* 

 Prof. Dr. Haryono Umar, M.Sc., mantan wakil ketua KPK* 

 Abdul Hakim Halim, Koordinator kopertis wilayah IV* 

2. Penampilan karya civitas akademik Telkom University. 

3. Penampilan 3 (tiga terbaik) kategori Puisi dan pementasan naskah Kategori 

Teater. 

4. Pengumuman pemenang (juara 1, 2, dan 3) sekaligus pemberian hadiah  

untuk masing-masing bidang lomba. 
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E. PENYELENGGARA 

Penyelenggara Kompetisi Propaganda Anti-Korupsi 2014 adalah : 

BAGIAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN/LEARNING SYSTEM DEVELOPMENT 

TELKOM UNIVERSITY 

RUANG BPP, GEDUNG LC LANTAI 5 

JL. TELEKOMUNIKASI NO 1, TERUSAN BUAH BATU, BANDUNG, 40257 

http://lsd.telkomuniversity.ac.id  

Panitia penyelenggara Kompetisi Propaganda Anti-Korupsi terdiri atas : 

1. Dr. Majidah (BPP) 

2. Hendratno (Kemahasiswaan) 

3. Nyoman Bogi Aditya (Perpustakaan)  

4. Nurul Fitria  (Perpustakaan) 

5. Ima Normalia Kusmayanti (Pusat Bahasa) 

6. Heriyono Lalu (BPP) 

7. Endro Ariyanto (BPP) 

8. Riezka Amalia Faoziah (BPP) 

9. Jainal Mail (BPP) 

10. Muhammaf Afwan Rakhmat Lazuardi (BPP) 

11. Siti Hasanah (BPP) 

12. Dr. Adiwijaya (FIF) 

13. Dr. Luciana Andrawina (FRI) 

14. Dr. Rina Pudji Astuti (FTE) 

15. Heni (FKB) 

16. Sri Martini (FIK) 

17. Erda Guslinar (FIT) 

18. Juri Hatamimi (FEB) 

19. Florita Dianasari (FIF) 

 

http://lsd.telkomuniversity.ac.id/
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F. PENUTUP 
 

Semoga kegiatan ini dapat mendukung upaya institusi untuk membudayakan gerakan anti 

korupsi, sebagai role model pendidikan anti-korupsi yang menarik bagi mahasiswa sehingga 

tumbuh kesadaran dan jiwa antikorupsi dalam berbagai bentuk di lingkungan Telkom 

University sebagai upaya membangun bangsa. 

 

 

       Bandung,    September 2014 

       Ketua Penyelengara, 

            

 

 

            Dr. Majidah 

              Manajer BPP 


