
POCKY DOUBLE CHOCO 
#POCKYENAKNYADOBEL TIKTOK CHALLENGE 

 
 
 
Dimana-mana tuh yang double emang paling enak, termasuk Pocky Double Choco.  
Tapi tunggu dulu.... udah cobain Pocky Double Choco belum? Biskuit cokelatnya yang 
renyah, ga tanggung-tanggung masih dibalut lagi sama cokelat lezat loh! 
#DoubelEnaknya MUST TRY! 
 
Pengen dobel untung? Yuk ikutan #PockyEnaknyaDobel challenge, bukan cuma bisa 
seseruan Tiktok-an sambil nunjukin gaya serumu makan Pocky Double Choco, kamu 
juga bisa menangin Honda Scoopy dan berbagai hadiah keren lainnya! 
 
TENTANG PROGRAM #POCKYENAKNYADOBEL 
KOMPETISI #POCKYENAKNYADOBEL ("Kompetisi") ini diselenggarakan oleh PT. GLICO 
INDONESIA yang berkantor di Perkantoran Permata Senayan Block C3, Lt. 5, Jalan 
Tentara Pelajar No.5, RT.1/RW.7, Grogol Utara, Kebayoran Lama, RT.1/RW.7, Grogol 
Utara, Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12210 
(untuk selanjutnya disebut sebagai "Penyelenggara"). 
Seluruh peserta yang terlibat dan berpartisipasi aktif dalam Kompetisi ini, dengan ini 
dianggap telah membaca dan memahami dengan baik, serta setuju tanpa syarat untuk 
patuh dan taat pada syarat dan ketentuan Kompetisi sebagaimana tercantum di bawah 
ini termasuk seluruh perubahannya jika ada (”Ketentuan”). Keputusan Penyelenggara 
mengenai semua hal-hal yang terkait dengan Kompetisi ini bersifat final. 
 
PERIODE KOMPETISI 
Kompetisi ini berlangsung mulai 14 Maret sampai dengan 13 Mei 2020 
 
GRAND PRIZE 

 1 unit Honda Scoopy 
 3 unit Oppo A5 
 5 unit KitchenAid Coffee Maker 
 10 unit Mi Smart Band 4 

 
WEEKLY PRIZE 
Khusus untuk 3 submission terbaik setiap minggunya dan dinyatakan valid sesuai 
syarat dan ketentuan oleh Penyelenggara akan mendapatkan hadiah langsung berupa 
Voucher e-money (Go-Pay/OVO) senilai masing-masing Rp. 200.000 dan tetap 
berkesempatan untuk mendapatkan hadiah utama 
 
KETENTUAN KOMPETISI 
1. PERSYARATAN PESERTA 

 Kompetisi ini terbuka untuk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di 
Indonesia dan berusia minimal 15 tahun ditunjukkan dengan kartu tanda 
pengenal. 

 Wajib follow dan like akun Tik Tok, Instagram dan Facebook @PockyIndonesia 



 Akun peserta tidak di-private selama mengikuti Kompetisi ini 
 

2. MEKANISME KOMPETISI 
 Upload video Tik Tok dengan menggunakan efek dan lagu #PockyEnaknyaDobel 

Challenge serta tunjukkan gaya keren kamu makan stik Pocky Double Choco dan 
bukan varian Pocky lainnya. 

 Setiap peserta wajib share video Tik Tok yang sudah di buat di Instagram feed/ 
story. Khusus untuk Instagram Story, wajib untuk di save di highlight 

 Gunakan hashtag #PockyEnaknyaDobel, tag @PockyIndonesia dan 3 teman mu, 
kasih tau juga alasan kenapa semua orang harus cobain Pocky Double Choco 

 
 
PEMILIHAN PEMENANG 

Penilaian untuk Grand Prize  
 Pemenang hadiah utama berdasarkan penilaian penyelenggara (Juri) 
 Pemenang harus memenuhi semua syarat & ketentuan penyelenggara 
 Peserta diperbolehkan untuk mensubmit video lebih dari satu kali  
 Kata-kata tidak menyinggung unsur SARA, pornografi, diskriminasi, kekerasan, 

serta unsur lain yang bertentangan dengan hukum di Indonesia. Peserta yang 
melanggar ketentuan ini akan langsung didiskualifikasi. 

 
Penilaian untuk Pemenang Mingguan 
 Pemenang mingguan akan dipilih 3 pemenang, berdasarkan penilaian 

penyelenggara (Juri). 
 Pemenang mingguan tetap berkesempatan untuk memenangkan hadiah utama. 
 Pemenang harus memenuhi semua syarat & ketentuan penyelenggara. 
 Kata-kata tidak menyinggung unsur SARA, pornografi, diskriminasi, kekerasan, 

serta unsur lain yang bertentangan dengan hukum di Indonesia. Peserta yang 
melanggar ketentuan ini akan langsung didiskualifikasi. 
 

PENGUMUMAN PEMENANG 
 Pemenang akan diumumkan di Instagram Pocky Indonesia (@pockyIndonesia) 

pada bulan Juni 2020 
 Setelah Pengumuman Pemenang, pemenang akan diminta untuk mengirimkan 

data diri dalam waktu maksimal 10 hari kerja. Jika dalam tenggang waktu 
tersebut, pemenang tidak dapat mengirimkan kelengkapan data, maka peserta 
dengan ini setuju untuk melepaskan haknya untuk menerima hadiah sebagai 
pemenang dan akan membebaskan penyelenggara dari klaim dan atau tuntutan 
penyerahan hadiah di masa mendatang. 

 Sewaktu-waktu dan secara acak penyelenggara dapat melakukan verifikasi 
terhadap peserta, Pastikan nomor handphone yang dicantumkan peserta aktif 
dan setiap saat dapat dihubungi. 

 Untuk kepentingan pendataan, No HP yang terdaftar harus dipastikan sudah 
benar dan selalu aktif untuk kebutuhan verifikasi 

 Pastikan data diri yang diberikan sudah benar. Glico Indonesia tidak 
bertanggung jawab atas kesalahan pengiriman hadiah yang diakibatkan karena 
kesalahan penulisan data diri. 



 Hadiah yang diperuntukkan untuk pemenang tidak dapat dihubungi atau tidak 
mengirimkan kelengkapan data pengiriman hadiah sebagaimana yang 
dipersyaratkan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

 
BATASAN TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI 

Peserta mengerti dan menyetujui bahwa Penyelenggara tidak bertanggung jawab 
atas: 
 Timbulnya kerugian khusus, langsung dan atau tidak langsung dari pihak 

manapun yang timbul dari Kompetisi ini, termasuk (namun tidak terbatas pada) 
kerugian pihak ketiga yang muncul sebagai akibat dari materi atau video yang 
diikut sertakan dalam Kompetisi ini. 

 Penipuan oleh pihak-pihak di luar Penyelenggara yang menimbulkan kerugian 
materiil maupun non-materiil. 

 Kesalahan informasi atau tidak akuratnya data yang disampaikan oleh Peserta. 
 
LAIN-LAIN 

 Setiap materi atau video yang diikut sertakan dalam Kompetisi ini harus 
merupakan milik pribadi dan telah memperoleh persetujuan dari pihak-pihak 
yang terkait dalam materi atau foto tersebut, tidak mengandung unsur kekerasan, 
pelecehan, pornografi, tidak menyinggung SARA dan tidak melanggar hak milik 
intelektual pihak manapun. Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas kerugian 
pihak manapun yang ditimbulkan dari materi atau foto yang di ikutsertakan oleh 
Peserta. 

 Seluruh materi atau foto yang di ikut sertakan dalam Kompetisi ini menjadi hak 
milik Penyelenggara dan dapat dipergunakan oleh Penyelenggara tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peserta sesuai dengan keperluan 
Penyelenggara untuk jangka waktu yang tidak terbatas, termasuk (namun tidak 
terbatas pada) perekaman, peliputan dan penayangan di media apapun dalam 
jumlah yang tidak terbatas. 

 Peserta memberikan ijin kepada Penyelenggara untuk menggunakan secara tidak 
terbatas nama, alamat, pernyataan dan atau data yang serupa di media apapun 
tanpa bayaran atau kompensasi, serta mengesampingkan hak untuk memeriksa 
atau menyetujui penggunaan tersebut. 

 Apa bila diperlukan, Pemenang bersedia untuk berpartisipasi dalam publikasi 
yang berhubungan dengan Kompetisi ini tanpa imbalan dalam bentuk apapun. 

 Dengan mengikuti Kompetisi ini dan atau menggunakan hashtag/tagar 
#PockyEnaknyaDobel Peserta menyatakan telah menyetujui ketentuan dan 
bersedia menerima berbagai informasi dari Penyelenggara. 

 Seluruh perselisihan yang terkait dengan Kompetisi ini akan diselesaikan secara 
musyawarah. 

 Penyelenggra BERHAK mengganti peraturan yang berhubungan dengan 
mekanisme Kompetisi tanpa persetujuan Peserta. 

 Keputusan dewan juri penyelenggara bersifat mutlak  
 Pemenang bukan merupakan bagian dari tim penyelenggara, karyawan PT GLICO 

INDONESIA dan keluarga inti PT GLICO INDONESIA  
 

HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN. KOMPETISI INI TIDAK DIPUNGUT BIAYA 
APAPUN. 
 



DISCLAIMER 
Kompetisi ini tidak disponsori, didukung, dikelola dan atau berhubungan dengan Tik 
Tok, Facebook, Twitter, Instagram dan perusahaan lain yang memberikan atau 
produknya dijadikan sebagai hadiah. Mohon Peserta untuk tidak memberikan informasi 
pribadi apapun (KTP, alamat, atau nomor rekening) kecuali kepada pihak resmi Pocky 
Indonesia. 
 
 


