
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Latar Belakang  

Tahun baru merupakan saat yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang karena akan bertemu dan 

berkumpul dengan keluarga besar. Momen ini dimanfaatkan juga untuk mempererat 

persaudaraan dan melestarikan kebudayaan. Dalam perayaan Tahun Baru Imlek, berbagai jenis 

masakan pun dihidangkan, terutama masakan khas yang biasa disebut Chinese Food. Dengan 

tradisi masing-masing keluarga, sangat memungkinkan jika masakan yang disajikan antar 

keluarga pun berbeda. Oleh karena itu, untuk menambah kemeriahan perayaan Tahun Baru 

Imlek ini, EduCenter mengadakan Lomba Kreasi Resep “Chinese Food”. Lomba ini diharapkan 

dapat memperkenalkan masakan tradisional kepada msyarakat luas serta memberikan inspirasi 

dan berbagi ide masakan agar masyarakat dapat saling bertukar dan berkreasi masakan khas 

yang disajikan dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Semoga di tahun baru imlek ini pintu 

kesuksesan boleh terbuka, dan kita dimungkinkan untuk dapat meraih apa yang menjadi impian 

dan cita-cita.   

Gong Xi Fat Cai! 

 

Tujuan 

 Memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk saling menginspirasi dan berbagi 

informasi (resep)  

 Menyediakan wadah bagi masyarakat untuk berkreasi, dan menyalurkan minat bakat 

bidang kuliner  

 Memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek 

 

Target Peserta 

Terbuka untuk semua kalangan, warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang 

tinggal di Republik Indonesia. Terutama bagi mereka yang memiliki hobi memasak dan suka 

berkreasi dalam membuat masakan. 



 

 

Mekanisme Perlombaan 

1. Follow akun Instagram & Facebook EduCenter & Pero Indonesia @EduCenterID 

@pero.indonesia 

2. Like post Lomba Kreasi Resep “Chinese Food” pada social media EduCenter. 

3. Isi formulir registrasi dan langsung kirimkan foto serta resep masakanmu melalui 

kolom formulir yang disediakan pada www.educenter.id/kreasiresep/. 

4. Resep makanan yang dikirimkan merupakan resep masakan “Chinese Food”, dapat 

berupa makanan ringan atau berat. Tidak dapat berupa resep minuman. 

5. Foto hasil akhir masakanmu, upload di Instagram Feed-mu, serta tag Instagram 

@educenterid & @pero.indonesia 

6. Tulis nama resep makanan hasil karyamu pada caption, disertai hashtag #educenter 

#kreasiresepeducenter, dan mention 5 orang teman. 

7. Banyak likes pada foto di akun Instagram-mu akan menjadi penentu pemenang Juara 

Favorite. 

8. Peserta dilarang keras membeli likes. 

9. Tiap akun/peserta dapat mengirimkan maksimal 5 resep yang berbeda. 

10. Pastikan akun Instagram-mu tidak di-private. 

11. Pemenang akan diumumkan lewat Instagram Story pada 7 Februari 2020. 

12. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

Syarat dan Ketentuan 

1. Lomba berlaku untuk Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia, tanpa 

batasan usia. 

2. Foto hasil masakan di-upload pada akun Instagram selama durasi 15 Januari – 5 

Februari 2020. 

3. Pihak EduCenter berhak mendiskualifikasi peserta dan/atau pemenang yang 

dianggap melakukan kecurangan atau melanggar sebagian/seluruh syarat dan 

ketentuan perlombaan. 

4. Seluruh resep pemenang akan menjadi hak milik EduCenter, partner, & sponsor. 

5. Hadiah pemenang berupa uang tunai akan diberikan melalui transfer bank (hanya ke 

rekening BCA). 

6. EduCenter berhak untuk mengubah Syarat dan Ketentuan, jika dianggap perlu, tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu. 
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7. Dengan berpartisipasi dalam Lomba Kreasi Resep ini maka peserta menyatakan 

sudah membaca, memahami, dan menyetujui syarat dan ketentuan dari program ini. 

 

Kriteria Penilaian 

JUARA I, II, III 

 Orisinalitas & Keunikan 

Keaslian resep maupun foto masakan yang dikirimkan dan keunikan serta 

kelezatan masakan. 

 Akurasi & Aplikasi 

Apakah resep sudah sesuai dengan tema “Chinese Food” dan dapat dipraktikan. 

 Tampilan 

Nilai estetika dan kemenarikan tampilan masakan yang dibuat. 

 

JUARA FAVORITE 

 Jumlah likes pada post foto masakan di Instagram (Jumlah likes yang dihitung 

merupakan organic, bukan hasil beli likes) 

 

Hadiah Pemenang 

- Hadiah Pemenang 

Juara 1   : Uang Tunai Rp 800.000 

Juara 2   : Uang Tunai Rp 500.000 

Juara 3   : Uang Tunai Rp 250.000 

Juara Favorite  : Saldo Ovo Rp 200.000 

25 Peserta Pertama : goodiebag & voucher   

 

Syarat dan Ketentuan Pengambilan Hadiah: 

1. Pemenang yang sudah mendapatkan juara 1, 2, atau 3 tidak dapat menerima hadiah 

lainnya (goodiebag, voucher) 

2. Para pemenang dan 3 peserta pertama akan mendapatkan e-mail notifikasi dari 

panitia perlombaan.  

3. Hadiah pemenang dapat diambil di Information Center (GF) EduCenter, pada hari 

Senin-Jumat tanggal 7 – 17 Februari 2020 pukul 08.30 – 16.30. 

4. Harap membawa KTP/KTM/Kartu Siswa dan menunjukkan e-mail notifikasi pemenang 

saat pengambilan hadiah. 



5. Apabila berhalangan hadir, pengambilan hadiah dapat dilakukan oleh perwakilan 

dengan membawa surat kuasa dan menunjukkan screenshot e-mail notifikasi. 

6. Apabila hadiah tidak diambil hingga batas waktu yang ditentukan, maka hadiah 

dianggap tidak berlaku/hangus.  

7. Jika tidak ada perwakilan yang dapat hadir, hadiah berupa uang tunai dapat ditransfer 

(hanya ke rekening BCA). Hadiah dan goodiebag akan dikirimkan langsung oleh 

sponsor. 

8. Mohon konfirmasikan pengambilan dan/atau pengiriman hadiah pemenang dengan 

cara membalas e-mail kami.  

  

Tentang Kami  

EduCenter merupakan mall edukasi pertama di Indonesia dengan konsep “one stop excellence of 

education”. Dengan lokasi yang strategis, dikelilingi 31 institusi pendidikan dan 4 cluster 

perumahan elit di BSD, EduCenter memiliki tujuan menjadi solusi dari masalah pendidikan anak 

zaman kini, yakni menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk berpindah-pindah dari 

satu kursus ke kursus lainnya.  

Seperti layaknya sebuah mall, EduCenter memiliki banyak hal untuk ditawarkan seperti 

restoran, food court , taman bermain anak, dan tentu saja banyak tempat kursus terkemuka. 

Apple Tree Pre-School, UniSadhuGuna, Farabi Music School, Nutty Scientists, CMA Mental 

Arithmetic, Shane Learning Centre, Calculus, Flamingo Studio, Wow Art Studio, Far East 

Mandarin, hanyalah beberapa di antaranya.  

Dengan konsep yang revolusioner dan terintegrasi, EduCenter memberikan nuansa yang 

menyenangkan bagi para generasi muda untuk menikmati pengalaman belajar yang sempurna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


