


REGULASI Honda MODIF CONTEST 2021 

WE CREATE WE RIDE FOR INDONESIA

FORMAT KOMPETISI

Kompetisi Honda MODIF CONTEST 2021 (HMC 2021) merupakan kontes modifikasi
nasional satu merek, peserta diharuskan menggunakan sepeda motor berbagai jenis
dan tipe dengan merek Honda produksi PT. Astra Honda Motor. Regulasi perihal
penggunaan komponen merek sepeda motor lainnya diatur secara khusus dalam
pasal ketentuan motor peserta.

Semua peserta Honda MODIF CONTEST 2021 harus berpedoman pada format utama
kontes ini, secara garis besar kompetisi ini mengapresiasi setiap karya modifikator
Indonesia supaya lebih inovatif dan kreatif, dengan mengutamakan faktor Safety Riding
yaitu dapat dikendarai secara baik di jalan raya, dan tidak mengabaikan unsur
kelayakan sebuah sepeda motor secara umum, teknis dan estetika modifikasi.
Karya modifikasi harus mencerminkan konsep, detail, teknik dan finishing yang kuat.
Sepeda motor modifikasi beroda dua memiiliki fungsi yang baik dan benar. Sebaiknya
sepeda motor modifikasi didukung dengan kelengkapan yang utuh (spion, sein, lampu
dsb) aman dan nyaman dikendarai, sesuai dengan tema dan konsep modifikasi yang
ditampilkan.

Menimbang situasi dan kondisi dampak pandemi Covid -19 Kompetisi Honda MODIF
CONTEST 2021 (HMC 2021) digelar dengan skema daring (online). Seri regional
Honda MODIF CONTEST 2021 diselenggarakan terbuka melalui situs resmi
www.astra-honda.com/hondamodifcontest. Hal lain perihal syarat dan ketentuan
mohon dibaca seksama dalam buku regulasi penyelenggaraan.

I. DEWAN JURI

Kompetisi Honda MODIF CONTEST 2021 merupakan kompetisi independen, dirancang
sebagai sebuah kontes kreatif pembelajaran modifikasi terbuka untuk umum, dengan
konsep fun competition dan ruang berkumpul positif komunitas pengguna Honda di
Indonesia, mengedepankan kreatifitas modifikasi motor yang berisifat daily use, safety
riding dan beberapa kategori yang mengedepankan estetika dan teknikal sepeda motor
yang baik dan benar.

Dewan Juri Honda MODIF CONTEST 2021 merupakan perwakilan Juri dari Builder
professional dan Media Nasional yang memiliki kapasitas dan kecakapan untuk menilai
Honda MODIF CONTEST 2021, dengan formatur Dewan Juri sebagai berikut :

1. Hidayat Prio Wibowo - Retro Syndicate
2. Yayak Lekha – Queenlekha Choppers

3. Kompas.com
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II. KLASIFIKASI REGION

Honda MODIF CONTEST 2021 menjadi beberapa area berdasarkan plat nomor dari
motor peserta. Peserta tidak diperbolehkan melanggar aturan area dengan bukti STNK
dan Nomer Seri Motor (Rangka & Mesin). Apabila terbukti melanggar maka hak
kepesertaannya dianggap gugur dan apabila telah memenangkan kompetisi Honda
MODIF CONTEST 2021 maka hak kemenangannya akan digugurkan dan dianulir.
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III. Honda MODIF CONTEST 2021 (Diselenggarakan Daring/ Online) 27
September s/d 31 Oktober 2021 dengan pembagian region sebagai
berikut :

1. SUMATERA UTARA (BK, BB, BL)

2. RIAU (BM, BA, BH, BD, BP, BG, BN, BE)
3. DKI JAKARTA (B, A)
4. JAWA BARAT (D, E, F, T, Z)

5. JAWA TENGAH (H, G, K, R, AA, AD, AB)
6. JAWA TIMUR (L, M, N, P, S, W, AE, AG)
7. BALI (DK, DR, EA, DH, EB, ED)

8. KALIMANTAN BARAT ( KB)
9. KALIMANTAN SELATAN (DA, KH)
10. KALIMANTAN TIMUR (KT, KU)

11. SULAWESI SELATAN (DD, DN, DT, DC)
12. SULAWESI UTARA (DB, DL, DM)

IV. KETENTUAN MOTOR PESERTA

1. Motor yang diikut sertakan dalam Honda MODIF CONTEST 2021 adalah
motor dari segala jenis merek dan tipe dengan merek Honda produksi
PT. Astra Honda Motor, dengan ukuran kapasitas mesin maksimum
250cc dan sudah dimodifikasi.

2. Peserta/ modifikator dilarang menggunakan part atau aksesories produk
motor merek lain berupa bodi utama (bodi, cover lampu, fairing, spakbor,
knalpot, aksesories bodi, sasis (rangka) rangka dasar motor dan mesin.

3. Peserta diperbolehkan menggunakan part aksesories merek lain
termasuk limbah motor seperti suspensi, arm, dan aksesories
pendukung yang telah mengalami proses modifikasi.

4. Peserta diperbolehkan dan disarankan menggunakan part/ aksesories
handmade.

IV. KELAS DAN KATEGORI

Secara garis besar kompetisi dibagi dalam dua periode sepeda motor produksi

>2006 (Sepeda Motor Honda produksi setelah tahun 2006) dan sepeda motor 
produksi <2006 (Sepeda MotorHonda produksi sebelum tahun 2006).



• 1 (satu) Motor hanya diperbolehkan mengikuti 1 (satu) kelas atau kategori.

• Peserta tidak diperkenankan menggunakan merek produsen sepeda motor
lainnya. Regulasi perihal penggunaan komponen merek sepeda motor lainnya
diatur secara khusus sebagaimana diterangkan dalam ketentuan motor
peserta.

• 1 (satu) kelas atau kategori diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (Lima) sepeda
motor, apabila kurang dari jumlah tersebut maka kelas atau kategori akan
dibatalkan. peserta bisa mengikuti kategori lain yang sesuai dengan panduan
regulasi.

• Jadwal dan mekanisme penyelenggaraan Honda MODIF CONTEST diatur
dalam sistem yang telah ditentukan.Panitia akan mendiskualifikasi peserta
yang tidak memenuhi persyaratan dengan alasan apapun.

• Jadwal kompetisi regional diselenggarakan serentak dalam periode
penyelenggaraan Honda MODIF CONTEST 2021 yaitu 27 September – 31
Oktober 2021.

• Pengumuman dan Galeri Online Peserta Honda MODIF CONTEST 2021
diselenggarakan mulai 8 Oktober 2021 melalui situs resmi .

• Pengumuman Finalis Final Battle Honda MODIF CONTEST 2021
diselenggarakan dari tanggal 4 s/d 16 November 2021.

• Seleksi awal Honda MODIF CONTEST 2021 ditentukan berdasar wilayah dan
plat kendaraan ketentuan batasan wilayah region.

• Motor juara 1 (pertama) di masing – masing kelas/ kategori tahun sebelumnya
diperbolehkan mengikuti kompetisi dengan ubahan modifikasi menyeluruh/
berbeda.

• Apabila motor juara juara 1 (pertama) di masing – masing kelas/ kategori tahun
sebelumnya diikutkan dalam kondisi yang sama seutuhnya (tanpa ada
perubahan) maka bobot poin penilaian berkurang dan tidak berhak untuk
meraih predikat juara 1 (pertama).

A. Honda>2006 (Sepeda Motor HondaTahun Produksi Setelah 2006)

1. Honda MATIC & CUB STOCK / BOLT –ON

• Modifikasi sepeda motor Honda Semua Tipe Matic/ AT dan Cub/ Bebek
dengan Tahun Produksi Setelah 2006 dengan menambahkan aksesories
stock variasi/ bolt-on atau handmade, peserta tidak boleh melakukan
perombakan bodi/ sasis(bodi dan sasis standar sesuai tipe motor)
termasuk pengecatan airbrush.

• Peserta diperbolehkan melakukan ubahan aksesories (bolt-on): suspensi,
knalpot, perangkat pengereman, handle bar – tidak merubah bentuk bodi -
(bolt-on), roda dan pelek, sticker atau decals, painting (cat) non airbrush,
krom atau penambahan aksesories handmade yang berfungsi dengan baik
dan benar.

2. Honda MATIC & CUB ADVANCE

• Modifikasi sepeda motor Honda Semua Tipe Matic/ AT dan Cub/ Bebek
dengan Tahun Produksi Setelah 2006 dengan menambahkan aksesories

bolt-on atau handmade.

• Diperbolehkan melakukan ubahan perangkat handle bar – boleh merubah

bentuk -, suspensi, knalpot, perangkat pengereman, roda dan pelek,
@hondamodifikasi | 4



painting(cat), airbrush, krom dan penambahan aksesories variasi atau

handmade yang berfungsi dengan baik dan benar.
• Diperbolehkan melakukan perombakan (modifikasi/ menambahkan dan

mengurangi) sebagian bodi, sasis dan arm (tidak memotong rangka
utama) dan di bagian bodi masih ada atau bercirikan desain motor matic dan
cub Honda, motor diharuskan menggunakan salah satu komponen bodi utama
(bodi belakang ataupun bodi bagian depan), dengan mesin dan tipe motor
sesuai yang terdaftar.

3. Honda RACING STYLE (Racing Style untuk semua tipe)

• Modifikasi sepeda motor Honda Semua Tipe Matic/ AT, Cub/ Bebekdan
SportTahun Produksi Setelah 2006 dengan konsep atau tema racing style
(Diantaranya: Road Race, Underbone, Speed Way, Boardtrack, Drag, Trail,
Supermoto, GP, Classic Race dan sebagainya dalam yang termasuk dalam
konsep racing).

• Diperbolehkan melakukan ubahan perangkat handle bar, suspensi, knalpot,
perangkat pengereman, roda dan pelek, painting (cat), airbrush, krom dan
penambahan aksesories variasi atau handmade yang berfungsi dengan baik
dan benar sesuai dengan tema racing style.

• Diperbolehkan melakukan perombakan (modifikasi/ menambahkan dan
mengurangi) bodi, sasis (modifikasi sub-frame) dan arm (tidakmerubah/
memotong rangka utama) dan masih ada atau bercirikan desain motor
Honda dengan tema racing.

4. KATEGORI Honda STIKER/ DECALS

• Modifikasi sepeda motor Honda Semua Tipe Matic/ AT, Cub/ Bebek dan
Sport dengan Tahun Produksi Setelah 2006 dengan konsep modifikasi
stiker atau decals yang mengusung suatu tema yang kuat atau cerita yang
harmonis dan tidak mengandung unsur/ tema yang negatif dan bertentangan
dengan norma.

5. Honda SPORT NAKED (Non- FAIRING)

• Modifikasi sepeda motor Honda Semua Tipe Sport dengan Tahun Produksi
Setelah 2006 dengan tema sport naked.

• Diperbolehkan melakukan ubahan perangkat handle bar – boleh merubah
bentuk -suspensi, knalpot, perangkat pengereman, roda dan pelek, painting
(cat), airbrush, krom dan penambahan aksesories variasi atau handmade
yang berfungsi dengan baik dan benar.

• Diperbolehkan melakukan perombakan (modifikasi/ menambahkan dan
mengurangi) bodi, sasis (sub-frame) dan arm (tidak merubah/ memotong
rangka utama) dan di bagian bodi masih ada atau bercirikan desain motor
Honda Sport (Naked). Motor diharuskan menggunakan salah satu komponen
bodi utama (bodi belakang ataupun bodi bagian depan), dengan mesin dan
tipe motor sesuai yang terdaftar.
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6. Honda SPORT FAIRING

• Modifikasi sepeda motor Honda Semua Tipe Sport dengan Tahun Produksi
Setelah 2006 dengan tema sport fairing.

• Diperbolehkan melakukan ubahan perangkat handle bar – boleh merubah
bentuk -, suspensi, knalpot, perangkat pengereman, roda dan pelek, painting
(cat),airbrush, krom dan penambahan aksesories variasi atau handmade
yang berfungsi dengan baik dan benar.

• Diperbolehkan melakukan perombakan (modifikasi/ menambahkan dan
mengurangi) bodi, sasis (sub-frame) dan arm (tidak merubah/ memotong
rangka utama) dan di bagian bodi masih ada atau bercirikan desain motor
Honda Sport Fairing. Motor diharuskan menggunakan salah satu komponen
bodi utama (bodi belakang ataupun bodi bagian depan), dengan mesin dan
tipe motor sesuai yang terdaftar.

7. Honda COMMUNITY TOURING

• Kelas Khusus Honda Community (dengan menunjukan identitas dan
kartu tanda Honda Community).

• Modifikasi sepeda motor Honda Semua Tipe Matic/ AT, Cub/ Bebek dan
Sport dengan Tahun Produksi Setelah 2006 dengan konsep atau tema
Community Touring.

• Diperbolehkan melakukan ubahan perangkat handle bar, suspensi, knalpot,
perangkat pengereman, roda dan pelek, painting (cat), airbrush, krom dan
penambahan aksesories variasi atau handmade yang berfungsi dengan baik
dan benar sesuai dengan tema Community Touring.

• Diperbolehkan melakukan perombakan (modifikasi/ menambahkan dan
mengurangi) bodi, sasis (sub-frame) dan arm (tidak memotong rangka
utama) dan di bagian bodi masih ada atau bercirikan desain motor Honda.

B. Honda<2006 (Sepeda Motor Honda Tahun Produksi Sebelum 2006)

1. ALL STOCK & ADVANCE < 2006

• Modifikasi sepeda motor Honda Semua Tipe dengan Tahun Produksi
Sebelum 2006 dengan menambahkan aksesories bolt-on atau handmade.

• Diperbolehkan melakukan ubahan perangkat handle bar, suspensi, perangkat
pengereman, roda dan pelek, painting (cat), airbrush, krom dan penambahan
aksesories variasi atau handmade yang berfungsi dengan baik dan benar.

• Diperbolehkan melakukan perombakan (modifikasi/ menambahkan dan
mengurangi) bodi, sasis (sub-frame) dan arm (tidak memotong rangka

utama) dan di bagian bodi masih ada atau bercirikan desain motor Honda.

• Peserta tidak diperbolehkan memangkas/ merubah/ menambahkan bentuk

sasis dasar monokok (frame dan bodi satu kesatuan) dengan cara/ teknik
apapun tanpa terkecuali.

• Cover up mesin diperbolehkan selama blok utama sesuai dengan sasis/ frame
motor terdaftar.

• Tim scrutineering berhak mengklasifikan kategori sesuai dengan regulasi
Honda MODIF CONTEST 2021.
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2. Honda FFA (Free For All)

• Sepeda motor Honda semua tipe Matic/ AT, Cub/ Bebek dan Sport semua
tahun produksi dimodifikasi dengan melakukan perubahan total bodi, sasis
(rangka utama, sub-frame) atau arm (termasuk front end dan rear end), sesuai
tema, estetika dan fungsi sepeda motor.

C. FINAL BATTLE Honda MODIF CONTEST 2021

• Finalis masing-masing kelas/ kategori Honda MODIF CONTEST 2021 berhak
mengikuti FINAL BATTLE Honda MODIF CONTEST 2021 - lokasi dan
format penyelenggaraan akan disesuaikan dengan perkembangan
situasi dan kondisi - .

• Finalis (Juara Regional Series) yang berhalangan atau mengundurkan diri
maka hak tiket final battle digantikan oleh finalis pengganti yang akan
ditentukan oleh dewan Juri Honda MODIF CONTEST 2021.

• 1 (satu) motor hanya diperbolehkan mengikuti satu kelas atau kategori sesuai

dengan kategori yang dimenangkan di seri Regional Honda Modif Contest.

• Peserta FINAL BATTLE Honda MODIF CONTEST 2021 diperbolehkan

melakukan ubahan motor sesuai dengan kelas atau kategori yang diikuti
dengan motor yang sama terdaftar pada saat memenangkan seri regional.

• Ekspedisi pengiriman motor peserta Final Battle Honda MODIF CONTEST
2021 ditanggung sepenuhnya oleh Main Dealer Sepeda Motor Honda di
masing-masing wilayah pelaksanaan.

• Untuk pengurusan ekspedisi pengiriman motor peserta Final Battle Honda
MODIF CONTEST 2021, para peserta diharapkan berkoordinasi dengan Main
Dealer Sepeda Motor Honda di masing-masing wilayah pelaksanaan.

• Masing masing peserta (per satu nomer registrasi atau per satu motor) Final
Battle Honda MODIF CONTEST 2021 akan mendapatkan fasilitas kompetisi
dan uang saku senilai Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah)
untuk 1 (satu) motor/ 1 (satu) nomer pendaftaran yang akan diberikan saat
peserta sudah melakukan registrasi/ daftar ulang di venue, yang akan
diberikan oleh main dealer sepeda motor Honda di masing–masing wilayah
pelaksanaan.

• Dalam kompetisi FINAL BATTLE Honda MODIF CONTEST 2021 akan
ditentukan 3 (Tiga) pemenang nasional (National Winner Honda MODIF
CONTEST 2021) dari masing-masing kategori kompetisi, dan selanjutnya
akan ditentukan 3 (tiga) NATIONAL CHAMPION Honda MODIF CONTEST
2021.
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D. PENGHARGAAN KHUSUS FINAL BATTLE Honda MODIF CONTEST 2021

a. PENGHARGAAN KHUSUS BEST MEDIA PICK

• Honda akan memberikan penghargaan khusus Best Media Pick yaitu Motor
Favorit pilihan Jurnalis dan Media di Final Battle Honda MODIF CONTEST
2021.



b. PENGHARGAAN KHUSUS BEST FUN COMMUNITY COMPETITION

• Honda akan memberikan penghargaan khusus Best Fun Community Contest
dengan sistem Voting Pengunjung (Pengunjung yang sudah mengikuti
Test Ride). Penghargaaan diberikan untuk Motor favorit Peserta Khusus
Anggota Honda Community yang mengikuti ajang Honda MODIF CONTEST
2021 (menunjukan kartu anggota atau surat keterangan anggota Honda
Community.

c. PENGHARGAAN KHUSUS BEST Honda PCX

• Honda akan memberikan penghargaan khusus Best Honda PCX bagi 1 (satu)
modifikator terbaik yang dinilai oleh juri.

d. PENGHARGAAN KHUSUS BEST Honda CBR

• Honda akan memberikan penghargaan khusus Best Honda CBR (semua tipe
CBR) bagi 1 (satu) modifikator terbaik yang dinilai oleh juri.

E. NATIONAL CHAMPION Honda MODIF CONTEST 2021

Dari National Winner Honda MODIF CONTEST 2021 akan dipilih 3 
National Champion Honda MODIF CONTEST 2021:

1. 1 (SATU) NATIONAL CHAMPION MATIC/ CUB (SEMUA TAHUN)
2. 1 (SATU) NATIONAL CHAMPION SPORT (SEMUA TAHUN)

3. 1 (SATU) NATIONAL CHAMPION FFA (SEMUA TAHUN)

VI. JADWAL ACARA

• Jadwal dan teknis pelaksanaan seleksi awal Honda MODIF CONTEST
2021 diselenggarakan secara daring (online) dengan mekanisme yang
ditetapkan.

• Informasi terkait persyaratan dan ketentuan kompetisi akan diumumkan
lewat akun media sosial dan situs resmi Honda MODIF CONTEST 2021
www.astra-honda.com/hondamodifcontest .
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VII. BIAYA DAN PENDAFTARAN

• Peserta tidak dikenakan biaya pendaftaran dalam mengikuti

penyelenggaraan Honda MODIF CONTEST 2021.

• Peserta bisa mendapatkan informasi dan mekanisme melalui nomer call
center Honda MODIF CONTEST 2021 0812 1212 7711.

• Peserta bisa melakukan pendaftaran online dengan mengisi formulir
pendaftaran online melalui situs resmi dan WA Call center Honda MODIF
CONTEST 2021.

• Panitia berhak menutup pendaftaran apabila sudah memenuhi kuota.

http://www.astra-honda.com/hondamodifcontest


Informasi Honda MODIF CONTEST 2021:
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Situs Resmi  
Call Center 
Email 
Facebook 
Twitter 
Instagram 
Youtube

: www.astra-honda.com/hondamodifcontest

: 0812 1212 7711
: hondamodifikasi@gmail.com
: honda MODIF CONTEST

: @hondamodifikasi
: @hondamodifikasi
: Welovehonda Indonesia

VIII. PERSYARATAN KOMPETISI

•

•

•

•

• Formulir bukti pendaftaran (Online).

• Melampirkan foto karya motor modifikasi melalui situs pendaftaran, Foto karya

motor minimal 6 (enam) Sisi (Samping Kanan, Samping Kiri , Depan,
Belakang, Tampak Mesin, Tampak Detail Aksesories).

Lampiran Scan/ Foto STNK.

Lampiran Scan/ Foto SIM/ KTP/ Kartu Pelajar.

Bagi Peserta yang tidak membawa Fotocopy STNK diwajibkan membuat
Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan yang ditandatangani di atas
materai Rp.10.000,-.

Scrutineering akan diselenggarakan via call center Honda MODIF CONTEST
2021. Peserta akan diminta memenuhi persyaratan dokumentasi fungsi
kelayakan jalan serta bukti nomer mesin/ rangka.

IX. HADIAH

A. Hadiah Finalis Masing-masing Kelas/ Kategori Honda MODIF CONTEST 
2021:

Trophy Finalis + Piagam + Tiket Final Battle + Uang Saku Rp.
1.500.000,- (Diserahkan saat Final Battle Honda MODIF CONTEST 2021).

B. Finalis masing-masing di kompetisi regional berhak mengikuti FINAL 
BATTLE Honda MODIF CONTEST 2021.

C. HADIAH FINAL BATTLE Honda MODIF CONTEST 2021

1. Juara Final Battle/ National Winner masing-masing kategori berhak atas 
hadiah sebagai berikut:

• Juara 1 : Uang Tunai sebesar Rp.1,700,000,- berikut Trophy + Piagam
• Juara 2 : Uang Tunai sebesar Rp.1,500,000,- berikut Trophy + Piagam

• Juara 3 : Uang Tunai sebesar Rp.1,400,000,- berikut Trophy +Piagam

http://www.astra-honda.com/hondamodifcontest
mailto:hondamodifikasi@gmail.com


2. 3 (Tiga) Best Media Pick (Final Battle) berhak atas hadiah sebagai 

berikut:

• Juara 1 : Uang Tunai sebesar Rp.750,000,- berikut Trophy + Piagam
•Juara 2 : Uang Tunai sebesar Rp.650,000,- berikut Trophy + Piagam

• Juara 3 : Uang Tunai sebesar Rp.550,000,- berikut Trophy + Piagam

3. 1 (Satu) Best Fun Community Competition (Final Battle) berhak atas 
hadiah Uang Tunai sebesar Rp.750,000,- berikut Trophy + Piagam.

4. 1 (Satu) Best Honda CBR (Final Battle) berhak atas hadiah Uang Tunai 
sebesar Rp.750,000,- berikut Trophy + Piagam.

5. 1 (Satu) Best Honda PCX Competition (Final Battle) berhak atas hadiah 
Uang Tunai sebesar Rp.750,000,- berikut Trophy + Piagam.

6. 3 (Tiga) Pemenang National Champion masing-masing 1 (satu) orang 
berhak atas hadiah khusus Grand Prize Honda MODIF CONTEST 2021.

X. SYARAT PESERTA

1. Mempunyai kartu identitas (KTP), SIM C atau Kartu Pelajar.

2. Sehat jasmani dan rohani.
3. Tidak sedang dalam perkara dengan pihak berwajib.
4. Peserta tidak boleh diwakilkan.

5. Peserta memahami prosedur pendaftaran dan mekanisme penyelenggaraan 
Honda MODIF CONTEST 2021.

6. 1 (satu) motor bisa hanya bisa mengikuti dari 1 (satu) kelas dan harus sesuai
dengan ketentuan regulasi pembagian kelas dan kategori.

7. Motor yang ikut kontes diwajibkan layak jalan, memiliki fungsi sepeda motor 
secara lengkap dan memenuhi estetika & teknik modifikasi.

8. Peserta harus melampirkan hal-hal berikut ini:
a. Lampiran Scan/ Foto KTP/ SIM/ Kartu Pelajar yang berlaku.

b. Lampiran Scan/ Foto  STNK.
c. Bagi Peserta yang tidak melampirkan Scan/ Foto STNK diwajibkan membuat

Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan yang ditandatangani di atas
materai Rp. 10.000,-

9. Kelas akan dinyatakan batal oleh Panitia Honda MODIF CONTEST 2021 jika
tidak memenuhi kuota 5 (lima) peserta per kelasnya. peserta akan
diperbolehkan mengikuti mengikuti kategori lain sesuai dengan panduan buku
regulasi.

10. Dalam penyelenggaraan seleksi awal secara daring keamanan motor menjadi
tanggung jawab peserta sepenuhnya ditempat masing-masing.

11. Panitia berhak menutup pendaftaran peserta apabila sudah memenuhi
kuota penyelenggaraan Honda MODIF CONTEST 2021.

12. Peserta wajib mengikuti technical meeting (diselenggarakan online pada
tanggal 2 November 2021). Peserta yang tidak mengikuti technical meeting
dianggap menyetujui hasil pertemuan pada saat technical meeting
dilaksanakan dan tidak mempunyai hak untuk memprotes hasil kesepakatan
tersebut.
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XI. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

1. HAK PESERTA:

a. Peserta di setiap area penyelenggaraan secara terbuka berhak mengikuti 
penyelenggaraan secara daring (online) Honda MODIF CONTEST 2021.

2. KEWAJIBAN PESERTA:

a. Peserta diwajibkan untuk mengikuti dan taat pada semua persyaratan, 
ketentuan dan peraturan yang berlaku di Honda MODIF CONTEST 2021.

b. Peserta diwajibkan menyampaikan data dan informasi karya sebenar-

benarnya sebagai bagian proses dari penilaian dan penjurian Honda MODIF 
CONTEST 2021.
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XII. PUBLIKASI & LIPUTAN:

1. Semua liputan dan publikasi karya peserta Honda MODIF CONTEST 2021
berhak dipergunakan kepentingan promosi dan publikasi PT. Astra Honda
Motor beserta seluruh jaringan penjualan di seluruh Indonesia.

2. Peserta disarankan dan diperbolehkan memuat atau diliput karyanya oleh
semua media tanpa ada batasan.

XIII. SCRUTINEERING

1. Scrutineering I (Pengecekan Administrasi):

a. Scrutineering dilakukan sebagai pengecekan kelengkapan administrasi,
fungsi, dan kelayakan karya motor modifikasi peserta Honda MODIF
CONTEST 2021 yang secara teknis diselenggarakan melalui pendaftaran
daring (online) dan via call center. Peserta diharuskan melengkapi
persyaratan mendasar sebagai berikut:

• Mengisi Formulir bukti pendaftaran dan surat pernyataan peserta Honda

MODIF CONTEST 2021.
• Melampirkan Scan/ Foto STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

• Bagi Peserta yang tidak membawa Fotocopy STNK diwajibkan membuat
Surat Pernyataan Kepemilikan Kendaraan yang ditandatangani di atas
materai Rp. 10.000,-.

• Melampirkan data diri Scan/ Foto KTP/ SIM (Surat Izin Mengemudi)/ Kartu 
Pelajar.

• Melampirkan dokumentasi karya motor modifikasi sesuai dengan syarat dan 
ketentuan kompetisi.

b. Kekurangan kelengkapan administrasi dan proses scrutineering dengan
alasan apapun mengakibatkan calon peserta dianggap gugur tetapi
diperbolehkan untuk mendisplay motornya tanpa dinilai oleh juri.



2. Scrutineering II (Pengecekan Teknis):

Pihak penyelenggara akan melakukan pengecekan menyeluruh dan
berkomunikasi secara langsung kepada calon peserta melalui kontak call
center perihal pengecekan fungsi dan kelayakan jalan motor peserta Honda
MODIF CONTEST 2021.

XIV. DISPLAY MOTOR Honda MODIF CONTEST 2021

• Seluruh motor yang sudah memenuhi persyaratan peserta dan lolos
scrutineering akan di tampilkan secara daring (online) di galeri website resmi
Honda MODIF CONTEST 2021 mulai 8 Oktober 2021.

• Display dan teknis penyelenggaraan Final Battle Honda MODIF CONTEST
2021 menyesuaikan dengan situasi dan kondisi penyelenggaraan dan akan
diatur dalam mekanisme terpisah.

XV.PENILAIAN DAN PENJURIAN

• Penilaian dan penjurian seleksi awal (online) akan dilakukan Mulai 1 November
2021 dan akan diumumkan 4 /d 16 November 2021.

• Keputusan pemenang Honda MODIF CONTEST 2021 merupakan hak penuh
juri, bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.

XVI. DISKUALIFIKASI

• Peserta yang melanggar dan/ atau tidak memenuhi aturan kompetisi ini (mulai
dari sejak dibukanya pendaftaran hingga akhir lomba) dan terbukti melakukan
pelanggaran atas ketentuan kompetisi akan terkena diskualifikasi.

• Apabila ada peserta yang terbukti melakukan pelanggaran/ kecurangan maka
peserta tersebut langsung gugur tanpa syarat. Hal-hal yang dapat
menggugurkan adalah sebagai berikut (termasuk tapi tidak terbatas pada):
memanipulasi data registrasi, terbukti melakukan penyuapan terhadap oknum
panitia, melakukan perubahan modifikasi yang menyalahi aturan hukum
(kriminal), terbukti masih terlibat perkara dengan pihak yang berwajib dan lain-
lain sejenisnya serta melakukan semua tindakan-tindakan sedemikian rupa
yang tidak sportif yang dilakukan dengan bertujuan memenangkan lomba
secara tidak jujur dan sah, dan lain-lain.

Dan jika peserta tersebut telah menempati posisi sebagai salah satu juara, maka
gelar juara peserta tersebut akan dicabut dan peserta yang bersangkutan harus
mengembalikan semua hadiah yang telah diberikan kepada panitia secara utuh
dan lengkap tanpa terkecuali. Jika terjadi kekurangan, kerusakan dan lain-lain
hal yang merugikan pada hadiah tersebut, maka peserta yang bersangkutan
diwajibkan untuk menggantinya secara utuh dengan membuat perjanjian tertulis
dengan pihak Honda MODIF CONTEST 2021.

@hondamodifikasi | 12



XVII. KEIKUTSERTAAN

Setiap karyawan dari PT. Astra Honda Motor dan juga semua mitra usahanya
yang terlibat di dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan acara Honda MODIF
CONTEST 2021 tidak diperkenankan mengikuti Honda MODIF CONTEST
2021.

XVIII.ASURANSI

Setiap peserta kompetisi direkomendasikan untuk mempunyai asuransi dari
pihak ketiga. Untuk asuransi kendaraan terhadap kerusakan dan kecelakaan
pada saat kompetisi menjadi tanggung-jawab pengendara atau peserta
kompetisi yang bersangkutan.

XIX. LAIN-LAIN

Jika terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia/ Force Majeure, maka Panitia
berhak penuh untuk menunda, membekukan, menghentikan, dan membatalkan
semua hal yang berkaitan dengan kontes sampai batas waktu yang tidak
ditentukan dan peserta kontes membebaskan Panitia dari semua kewajiban
atas ganti rugi yang timbul akibat hal-hal tersebut.

Para juri akan dipilih dari pihak-pihak yang berkompeten di bidangnya dan
semua keputusan juri adalah final, mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.
Semua protes, tuntutan dan kontroversi dan lain-lain sejenisnya yang mengacu
pada keputusan tersebut tidak akan ditanggapi.

Panitia berhak untuk menolak peserta yang di dalam desainnya mengandung
muatan yang bertentangan dengan kesusilaan (SARA), berlawanan dengan cita
rasa seni dan norma perundangan. Hal ini termasuk pada gambar dan desain,
penggunaan kata dan kalimat dan lain-lain yang setelah dipertimbangkan

masak-masak dinilai kurang/ tidak layak untuk ikut dipertandingkan.

Apabila peserta kontes tersebut disponsori oleh pihak ketiga atau ada yang
mensponsori peserta tersebut, maka hal tersebut harus sepengetahuan dan
mendapatkan ijin dari Honda MODIF CONTEST 2021.

@hondamodifikasi | 13




