
 

PERUBAHAN TERAKHIR 30 DESEMBER 2021 

Syarat & Ketentuan  
Sagu Tani Awards 

SYARAT UMUM 
Dengan melengkapi formulir pendaftaran lomba Sagu Tani Awards, anda dengan ini 
menyatakan setuju dan tunduk atas  syarat dan ketentuan yang tertulis dibawah ini. 
Adapun syarat-syarat tersebut akan terus berlaku selama acara/lomba ini berjalan dan 
tidak terbatas pada seluruh aplikasi, situs, media sosial, email atau segala jenis 
komunikasi antara anda dan perusahaan CV. Sagu Tani.  

Dalam situasi apapun tim pelaksana acara/lomba Sagu Tani Awards tidak bertanggung 
jawab secara langsung atau tidak langsung atas kerugian atau keuntungan, kerusakan 
atau kehilangan yang terjadi dalam acara/lomba. 

Sagu Tani tidak bertanggung jawab atas seluruh kejadian yang akan terjadi dalam 
proses perlombaan berlangsung tidak terbatas pada sesudah atau sebelum hasil 
pengumuman hasil lomba. Kami kapanpun mempunyai hak penuh dalam merubah 
syarat dan ketentuan ini, termasuk perubahan penerimaan data yang ada di google 
form dan hadiah yang akan diberikan. 

LISENSI 
Sagu Tani memberikan anda izin tidak eksklusif, tidak dapat dipindah tangankan dan 
masih berpegang teguh pada syarat & ketentuan ini atas penggunaan materi, logo, 
gambar atau slogan yang ada pada situs kami. 

ISTILAH DAN DEFINISI 
• Perusahaan: Ketika aturan ini memuat kata "Sagu Tani", "perusahaan", "kami" 

maka itu mereferensikan kepada badan hukum CV. Sagu Tani, yang beralamat di 
Jl.Dharmais No. 13 Kab. Bogor Indonesia.  

• Peserta: Ketika aturan ini memuat kata "anda" maka itu mereferensikan calon atau 
peserta yang akan,lagi atau sudah mengikutin/menggunakan acara/lomba. 

• Tim: karyawan atau personel perushaan Sagu Tani yang terlibat langsung atau 
tidak. 

• Situs: alamat web Sagu Tani bisa dikunjungi di https://www.sagutani.com 

• Google Form: Adalah layanan formulir pihak ketiga dimana kami gunakan untuk 
mengumpul data peserta lomba. 

• Sagu Tani Awards: Jenis lomba memasak yang diselenggarakan oleh tim Sagu Tani 
4 kali dalam setahun. Dan menghasilkan pemenang sesuai keputusan tim juri. 



LARANGAN 
Anda setuju untuk tidak, dan tidak akan mengijinkan orang lain untuk: 

• Lisensi, menjual, menyewa, memberikan, menyebarkan, memindah tangankan, 
mengadakan, outsourcing, membuka atau secara komersial melakukan 
penyalahgunaan materi acara/lomba Sagu Tani Awards. 

• Merubah acara/lomba ke tujuan atau ide yang menyimpang dari ketentuan yang 
telah di tentukan Oleh Sagu Tani. 

• Menghilangkan, merubah atau mempertidak jelaskan properti (termasuk 
peringatan, hak kekayaan intelektual atau merek dagang) yang terlibat dalam 
afiliasi, partner, supplier atau pun lisensi dari Sagu Tani Awards itu sendiri. 

SARAN ANDA 
Segala bentuk saran, komentar, ide-ide atau masukan yang berasal dari anda ke kami 
akan selalu menjadi hak milik eksklusif kami. Kami dapat dengan leluasa 
menggunakannya, memperbanyak, merubah atau menyebarkan dengan maksud dan 
tujuan apapun tanpa harus memberikan kredit atau ganti rugi. 

PERNYATAAN 
Kami memperbaharui syarat dan ketentuan Sagu Tani Awards, agar dengan 
transparan dan jelas anda dapat mengetahui batas-batas dan cara bagaimana agar 
acara/lomba ini terselanggara dengan baik dan adil. 

GANTI RUGI 
Anda setuju untuk menganti rugi kepada petugas, tim, rekan, partner, agen, pemberi 
lisensi atau kuasa hukum kami jika terdapat tindakan-tindakan yang lalai seperti (a) 
melanggar hukum Republik Indonesia; atau (b) Melanggar hak-hak yang ada terdapat 
pada pihak ke tiga. 

TIDAK ADA JAMINAN 
Penyelenggaraan acara/lomba Sagu Tani Awards yang dijalankan oleh kami 
merupakan apa adanya dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekeliruan atau 
kesalahan. Dengan menjunjung tinggi undang-undang yang berlaku di Republik 
Indonesia, dan bergerak dalam batas undang-undang yang ada kami beserta afiliasi, 
partner dan pendukung pihak ke tiga, tidak menjamin bahwa kelangsungan acara/
lomba berjalan tanpa cacat, gangguan atau halangan dan tidak menutup 
kemungkinan pemalsuan atas hasil karya peserta. 



SYARAT PESERTA 
Acara/lomba Sagu Tani Awards terbuka untuk umum dan memiliki kartu tanda 
penduduk yang sah dan masih berlaku dan bukan karyawan Sagu Tani, keluarga dari 
karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan. 

SYARAT MEKANISME 
1. Follow akun Instagram & Tiktok @sagutani 

2. Post video saat membuat makanan yang di lombakan sekreatif dan semenarik 
mungkin dan foto bersama Sagu Tani Asli/Super dan makanan yang telah dibuat. 

3. Tag @sagutani dan gunakan #sagutani #tepungsagu #tepungsagutani 
#sagutanibogor #sagutanisuper #sagutaniasli #produkindonesia #lomba 
#lombamasak #masak #masakanindonesia. 

4. Pastikan Instagram tidak dalam private mode. 

5. Pemenang akan ditentukan oleh juri dari tim Sagu Tani. 

KETENTUAN HADIAH DAN PENGUMUMAN PEMENANG 
1. Pemenang akan diumumkan 5 hari sebelum Quarter tahunan, melalui Instagram 

@sagutani. 

2. Pemenang akan dihubungi melalui DM dalam waktu 3x24 jam (hari kerja) oleh tim 
Sagu Tani untuk verifikasi. 

3. Apabila pemenang tidak membalas pesan DM dalam waktu 1x24 jam (hari kerja), 
maka pemenang akan kami diskualifikasi dan pihak Sagu Tani berhak untuk 
memberikan hadiah tersebut kepada peserta lain. 

4. Seluruh hadiah akan dikirim selambat-lambatnya 17 hari kerja setelah kelengkapan 
data verfikasi peserta sebagai pemenang diterima oleh kami dan dinyatakan valid. 

5. Pajak Hadiah di tanggung pemenang. 



KETENTUAN 
1. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 

2. Dengan mengikuti Sagu Tani Awards, peserta telah menyetujui syarat dan 
ketentuan yang berlaku. 

3. Jika karena alasan apapun pemberian hadiah tidak dapat berjalan sesuai rencana, 
kami memiliki hak untuk mengubah ketentuan pemberian hadiah yang senilai 
dengan hadiah yang telah dijanjikan. 

4. Setiap peserta menjamin bahwa setiap informasi yang diberikan adalah benar dan 
tepat. 

5. Acara/lomba Sagu Tani Awards ini tidak dipungut biaya apapun. 

6. Kami berhak untuk mendiskualifikasi peserta maupun pemenang yang tidak 
memenuhi dan/atau melanggar syarat dan ketentuan. 

HUBUNGI SAGU TANI 
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi Suara Konsumen Sagu Tani di +62 
812-6888-1638  


