16 Days of Activism Against Violence against
Gender-Based Violence 2021

#orangechallenge
Syarat dan Ketentuan
Dengan mengikuti kompetisi ini, Anda menyetujui Syarat dan Ketentuan sebagai
berikut:
1.

Tujuan Kompetisi
1. 1. #orangechallenge diselenggarakan oleh PBB di Indonesia, dikoordinasi oleh
UNDP, UNFPA dan UN Women bekerja sama dengan Komnas Perempuan
(secara keseluruhan disebut sebagai “Pihak Penyelenggara”). Kompetisi ini
bertujuan untuk menginspirasi dan mendorong partisipasi publik untuk
mendukung penghapusan kekerasan berbasis gender (KBG), dan untuk
beraksi melawan ketidaksetaraan dan norma sosial yang melanggengkan
toleransi terhadap KBG.
1. 2. Semua karya yang diikutsertakan dalam kompetisi harus menunjukkan
pendapat, ide ataupun kutipan dari peserta tentang kekerasan terhadap
perempuan dan anak perempuan di Indonesia saat ini dan perubahan
seperti apa yang ingin peserta lihat dalam masyarakat.
1. 3. Konten yang dibuat harus menyoroti salah satu (atau lebih) tema di bawah
ini:
1. 3. 1. Mengubah norma sosial yang melanggengkan dan menormalisasi
kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.
1. 3. 2. Menghentikan catcalling yang ditujukan kepada perempuan dan
anak perempuan di ruang publik.
1. 3. 3. Menciptakan tempat kerja dan kampus yang aman dengan peraturan
ketat dan kebijakan untuk mengatasi pelecehan dan kekerasan
seksual.
1. 3. 4. Menghormati pilihan hidup dan otonomi tubuh perempuan.
1. 3. 5. Menghentikan kekerasan berbasis gender online (KBGO).
1. 3. 6. Menyerukan penghentian perkawinan anak.
1. 3. 7. Mengesahkan dan menegakkan Rancangan Undang-Undang
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
1. 3. 8. Mengedukasi masyarakat tentang persetujuan atau consent.
1. 3. 9. Mendorong masyarakat untuk menjadi saksi (bystander) yang aktif.
1. 4. Karya yang tidak sesuai dengan tema yang disebutkan di atas maka
didiskualifikasi secara otomatis.

2.

Syarat Keikutsertaan
2. 1. Kompetisi terbuka untuk Warga Negara Indonesia berusia minimal 15
tahun.
2. 2. Kompetisi ini tidak dipungut biaya.
2. 3. Ikuti kompetisi ini dengan mengunggah konten, seperti video pendek
dengan durasi maksimal 1 menit, ATAU karya visual (seperti ilustrasi,
komik, gambar, lukisan, dll), ATAU meme, ATAU lagu ATAU bentuk-bentuk
konten lainnya, di Facebook, Instagram atau Twitter (pilih salah satu).
2. 4. Anda dapat mengunggah konten di Facebook atau Instagram atau Twitter
selambatnya tanggal 25 November 2021, 23:59 WIB. Kirimkan tautan post
melalui DM @unwomenid. Karya yang dikirimkan setelah tanggal dan
waktu yang ditentukan tidak akan diikutsertakan dalam kompetisi.
2. 5. Bersamaan dengan post konten, Anda harus memasukkan hashtags
#orangechallenge, #orangetheworld, #16days beserta caption atau
keterangan mengenai konten yang dikirimkan dan berhubungan dengan
tema yang Anda pilih. Caption tidak boleh lebih dari 100 kata.
2. 6. Pastikan akun media sosial yang Anda gunakan adalah milik Anda dan
dapat terbuka untuk publik.
2. 7. Anda dapat berpartisipasi tanpa mengungkap identitas ke publik. Jika Anda
kurang merasa nyaman mengunggah konten melalui media sosial,
kirimkan karya beserta nama dan informasi kontak melalui email ke
registry.indonesia@unwomen.org paling lambat 25 November 2021, 23.59
WIB. Harap mengetahui bahwa badan PBB diperbolehkan mengunggah
konten yang kamu kirimkan secara daring melalui kanal PBB dengan tetap
menjaga kerahasiaan data dan identitas Anda.
2. 8. Nama-nama pemenang akan diumumkan pada tanggal 10 Desember
2021. Masing-masing pemenang akan mendapatkan:
2. 7. 1. 10 kreator terpilih: merchandise resmi PBB dan Komnas
Perempuan.
2. 7. 2. Pemenang pertama, kedua dan ketiga: Laptop
2. 7. 3. 2 Pemenang Favorit: handphone Android.
2. 9. Keputusan juri bersifat tetap dan mengikat. Kriteria yang dinilai adalah
relevansi terhadap tema dan kreativitas. Pemenang Favorit akan dipilih
berdasarkan jumlah likes dan penilaian oleh dewan juri berdasarkan kriteria
yang dinilai.
2. 10. Pihak Penyelenggara berhak untuk membatalkan, mengubah,
menangguhkan, atau menunda kompetisi ini jika terjadi keadaan yang tidak
terduga dan di luar kendali mereka.
2. 11. Pihak penyelenggara berhak untuk mengubah, memperbaiki, menghapus,
atau menambahkan Syarat dan Ketentuan ini kapan pun.
2. 12. Pihak penyelenggara dan pegawai organisasi dan agen-agennya, tidak
bertanggung jawab atas segala klaim, tuntutan, kehilangan dan kerugian
dalam bentuk atau sebab apapun yang terjadi berkaitan dengan atau

sehubungan dengan keikutsertaan dalam perlombaan ini atau diterimanya
dan digunakannya hadiah yang telah diberikan.
3.

Kelayakan Peserta dan Karya
3. 1. Kelayakan Peserta
3. 1. 1. Peserta harus merupakan Warga Negara Indonesia dan berusia
setidaknya 15 tahun pada tanggal 10 November 2021.
3. 2. Kelayakan Karya
3. 2. 1. Anda dapat mendaftarkan video pendek dengan durasi maksimal
1 menit, ATAU karya visual yang statis (seperti ilustrasi, komik,
gambar, lukisan, dll), ATAU meme, ATAU lagu ATAU bentukbentuk konten lainnya yang dapat diunggah di Facebook, Twitter
atau Instagram (pilih salah satu).
3. 2. 2. Video pendek tidak boleh melewati durasi 1 menit dan ukuran file
dibatasi maksimal 20 MB
3. 2. 3. Resolusi karya visual yang statis atau meme sebesar 150 dpi atau
lebih. Ukuran file dibatasi maksimal 5 MB per gambar. Kami
menerima format jpg, jpeg, png dan pdf.
3. 2. 4. Lagu yang didaftarkan harus ditulis dan/atau diciptakan oleh Anda
atau orang lain yang layak untuk mengikuti kompetisi ini dan telah
setuju pada Syarat dan Ketentuan dari kompetisi. Silakan
konsultasikan
dengan
Pihak
Penyelenggara
mengenai
kemungkinan konflik kepentingan.
3. 2. 5. Karya Anda tidak boleh tidak menghormati netralitas dan
independensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan citra
buruk kepada Penyelenggara, tidak sesuai dengan tujuan dan
sasaran dari Pihak Penyelenggara, menghina seseorang dalam
karya, memuat materi telanjang, cabul, menggunakan bahasa
yang diskriminatif, menyinggung, atau bentuk-bentuk konten tidak
pantas lainnya.
3. 2. 6. Pastikan bahwa karya anda:
3. 2. 6. 1. Tidak menstereotip dan mengandung SARA.
3. 2. 6. 2. Tidak menggunakan logo PBB, PBB di Indonesia, entitas
PBB lainnya.
3. 2. 6. 3. Tidak menggunakan bahasa yang mengadu domba,
kasar, diskriminatif, memfitnah ataupun memberikan
stigma terhadap seserorang secara eksplisit maupun
implisit.
3. 2. 6. 4. Tidak menggunakan unsur kekerasan yang eksplisit,
atau menggambarkan seseorang dalam perspektif yang
diskriminatif dan merendahkan.
3. 2. 7. Pihak Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas: a) segala
masalah, kehilangan, atau kerusakan akibat penundaan dan/atau
kegagalan dalam penerimaan dan pengiriman karya akibat

masalah jaringan, komunikasi, atau gangguan sistem, atau b)
berbagai kesalahan, interupsi, penghapusan, cacat, penundaan
dalam operasi atau transmisi, atau pembatasan akses pada
konten.
3. 2. 8. Konten yang didaftarkan harus merupakan karya orisinal, belum
pernah diterbitkan. Peserta mewakili dan menjamin bahwa konten
yang diikutsertakan adalah karya asli, bukan tiruan, tidak
melanggar hak orang lain atau entitas tertentu.
3. 2. 9. Konten yang tidak lengkap atau tidak memenuhi Syarat dan
Ketentuan akan secara otomatis didiskualifikasi atas keputusan
sepihak dari pihak penyelenggara.
4.

Hak Cipta
4. 1.
Semua karya yang didaftarkan akan menjadi milik Pihak Penyelenggara
dan tidak akan diakui dan dikembalikan. Hak cipta konten yang dikirimkan
akan tetap di tangan peserta, tetapi dengan mendaftarkan karya ke
kompetisi ini, maka peserta tidak dapat menarik kembali karya yang
sudah dikirimkan dan memberikan izin tanpa batas waktu dan persetujuan
kepada Pihak Penyelenggara atau pihak lain atas persetujuan dari Pihak
Penyelenggara, tanpa kompensasi dan atribusi, untuk dipakai,
didistribusikan,
diproduksi
ulang,
dipamerkan
kembali
atau
memanfaatkan konten yang telah dikirimkan, secara keseluruhan atau
sebagian karya, dan nama dan kota peserta, dengan metode yang ada
saat ini, atau masa mendatang yang dirinci di segala media yang ada
sekarang atau diciptakan di masa mendatang, di seluruh dunia, selama
masa hak cipta konten. Peserta juga memberikan persetujuan kepada
pihak penyelenggara untuk melakukan (atau tidak melakukan) tindakantindakan, sehubungan dengan konten yang dikirimkan, sejauh tidak
melanggar hak peserta. Pihak Penyelenggara dan atau pihak lain yang
diberi wewenang oleh Pihak Penyelenggara berhak untuk menyunting,
mengadaptasi, dan memodifikasi konten yang dikirimkan. Manakala
konten yang didaftarkan pada kompetisi dipublikasikan, maka pembuat
konten tidak akan mendapatkan kompensasi bayaran.

5.

Jaminan
5. 1.
Dengan mengikutsertakan konten Anda ke dalam kompetisi maka Anda
sepakat untuk menjamin, melindungi dan menghindarkan pihak
penyelenggara, pejabat-pejabatnya, agen, pegawai, konsultan, subkontraktor, dan segala perwakilan lain dari segala tuntutan hukum, kasus
hukum, klaim, tuntutan, kehilangan dan kerugian dalam bentuk apapun
yang diajukan pihak ketiga terhadap Pihak Penyelenggara, termasuk, tapi
tidak terbatas pada, biaya dan pengeluaran untuk litigasi, bayaran
pengacara, uang ganti rugi dan penyelesaian, berdasarkan dari atau

terkait penggunaan konten tersebut oleh Pihak Penyelenggara.
Kewajiban dalam bagian ini tidak berakhir dengan berakhirnya kompetisi.

