
SYARAT DAN KETENTUAN 

FESTIVAL JAJANAN BANGO 2022 

JAKARTA 

 

Sebelum berpartisipasi dalam program Festival Jajanan Bango 2022 - Jakarta, silakan membaca 

Syarat dan Ketentuan di bawah ini secara saksama. Dengan mengikuti program Festival Jajanan 

Bango 2022 - Jakarta, kamu dianggap telah menyetujui semua Syarat dan Ketentuan yang 

berlaku. 

  

Informasi Umum 

Festival Jajanan Bango adalah program tahunan yang diselenggarakan oleh Bango, merek dagang 

produk yang dijual oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Tahun 2022, Festival Jajanan Bango akan 

diselenggarakan di Gelora Bung Karno, Senayan pada tanggal 28 – 30 Oktober 2022 dengan 

mengundang masyarakat Indonesia untuk mengeksplorasi berbagai kuliner legendaris Indonesia.  

  

Periode 

28 Oktober 2022 untuk tamu VIP dan undangan  

29 – 30 Oktober 2022 untuk umum  

Jam Operasional 10.00 – 22.00 WIB 

  

Ketentuan Pengunjung 

1. Perempuan dan laki-laki. 

2. Warga Negara Indonesia  

3. Berusia minimal 18 tahun* dan maksimal 64 tahun di tahun 2022. 

4. Memiliki kartu identitas diri (KTP/SIM/KK/Paspor) atau kartu tanda pengenal diri yang 

masih berlaku. (*Jika pengunjung berusia di bawah 18 tahun dan telah memiliki ponsel, 

pengisian data tetap dapat dilakukan secara mandiri. Jika pengunjung berusia di bawah 



18 tahun dan tidak memiliki ponsel, pengisian data cukup dilakukan oleh orang tua atau 

wali yang menemani ) 

Syarat dan Ketentuan Memasuki Area Festival Jajanan Bango Jakarta 2022 

1. Untuk WNI, pastikan Anda sudah memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Sedangkan untuk 

WNA, pastikan Anda sudah tes antigen secara mandiri dan dinyatakan negatif COVID-19. 

2. Sebelum kunjungan dilakukan, pastikan Anda sudah melakukan registrasi pada situs 

fjb.bango.co.id. Anda dapat memasuki area Festival Jajanan Bango setelah menerima 

kode QR pada pesan e-mail maupun Whatsapp. Kode QR juga bisa diunduh dari halaman 

website.  

3. Registrasi ke area Festival Jajanan Bango tidak dipungut biaya apapun atau gratis. 

4. Jika terdapat kendala ketika melakukan registasi bisa mengunjungi Help Desk atau 

menghubungi Liaison Officer setiap Merchant di area Festival Jajanan Bango 2022 – 

Jakarta. 

Tata Cara Registrasi 

1. Kunjungi situs fjb.bango.co.id 

2. Lakukan pendaftaran dengan mengisi formulir registrasi dengan melengkapi kolom 

nama, email, dan nomor telepon.         

3. Selesaikan pendaftaran dengan memilih tombol submit.  

4. Pastikan sudah mengisi email dengan benar karena kode QR akan dikirimkan melalui 

email maupun nomor WhatsApp yang didaftarkan.  Kode QR juga bisa diunduh dari 

halaman website. 

5. QR yang diterima akan digunakan sebagai bukti pendaftaran pada saat mengunjungi 

Festival Jajanan Bango 2022 dan dapat digunakan untuk tiga kali kunjungan selama tiga 

hari acara FJB berlangsung.       

6. Tunjukan QR pada saat masuk ke dalam area Festival Jajanan Bango 2022 sesuai dengan 

slot yang terdaftar.  

Syarat untuk menjadi tamu VIP di Festival Jajanan Bango 2022 

Menangkan Kesempatan Menjadi Tamu VIP dan Makan Sepuasnya Dengan Temanmu 

dengan cara: 

1. Daftarkan diri anda di Bango.co.id/fjb/register 

2. Follow akun Instagram Bango: @BangoWarisanKuliner 

3. Ikuti kompetisi #PejuangRasanyaIndonesia yang ada di @BangoWarisanKuliner 



4. Setelah berpartisipasi, anda mendapatkan kesempatan untuk menjadi tamu VIP FJB 

pada tanggal 28 Oktober 2022 

5. *Syarat & ketentuan kunjungi https://bit.ly/PejuangRasanyaIndonesia 

 

Ketentuan Lain 

1. Unilever memiliki hak untuk memodifikasi/merubah ketentuan - ketentuan acara ini, 

termasuk namun tidak terbatas pada, merubah periode acara dan/atau ketentuan yang 

terdapat dalam Syarat & Ketentuan ini. 

2. Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas aplikasi yang hilang, rusak atau tertunda 

sebagai akibat dari kerusakan, kegagalan dan kejadian serupa lainnya yang terjadi pada 

jaringan, perangkat keras komputer, atau perangkat lunak komputer. 

3. Penyelenggara tidak bertanggung jawab terhadap isu jaringan internet yang terjadi di 

area acara. 

4. Apabila pengunjung setuju dengan syarat dan ketentuan yang ada di tick box, Pengunjung 

setuju untuk memberikan hak bagi penyelenggara, dan/atau Unilever untuk 

menggunakan data pribadi yang meliputi: nama, email dan no handphone peserta kepada 

pihak ketiga untuk kepentingan Bango. 

5. Dengan mendaftarkan diri di website ini, seluruh pengunjung telah menyetujui syarat dan 

ketentuan yang berlaku. 

6. Acara tidak dipungut biaya apapun. Hati-hati penipuan. Info lebih lanjut hubungi Suara 

Konsumen Unilever di 0-800-1-558000 (bebas pulsa) atau di 021-52995299 (pulsa bayar, 

bagi pengguna handphone). 

 

 


