
 

 1 

FORMULIR PENDAFTARAN “DUTA BACA KELUARGA CLAVIS INDONESIA” 
 

NAMA LENGKAP : ………………………………………………..………………………………………………………… 

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :………………………………………………..…………………………………………………………. 

ALAMAT LENGKAP : ………………………………………………..………………………………………………………… 

   ………………………………………………..………………………………………………………… 

NO. WA : ………………………………………………..………………………………………………………… 

E-MAIL : ………………………………………………..………………………………………………………... 

SOSIAL MEDIA (FB) :  ……………………………………………………………………………… 

 (TWITTER) :  ……………………………………………………………………………… 

 (INSTAGRAM) :  ……………………………………………………………………………… 

 (PATH) :  ……………………………………………………………………………… 

 LAIN-LAIN :  ……………………………………………………………………………… 

 
DAFTAR BUKU-BUKU CLAVIS YANG DIMILIKI : 

NO JUDUL BUKU 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          
Daftar dokumen yang perlu dilampirkan: 

1. Fotocopy KTP,      
    

2. Foto buku-buku Clavis yang dimiliki (max.2 foto),    
    

3. Screenshoot akun Instagram,    
    

4. Menandatangani formulir pendaftaran    
    

5. Menandatangani lampiran persyaratan dan ketentuan    
 

 

 

 

 

(Tanggal & Tanda tangan)  
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PROSEDUR PEMILIHAN DUTA BACA KELUARGA CLAVIS INDONESIA 
 

PERSYARATAN 
 
Clavis Indonesia mengadakan pemilihan Duta Baca Keluarga Clavis Indonesia untuk 
periode Januari s/d Desember 2021, dengan kriteria sebagai berikut: 
1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Republik Indonesia; 
2. Memiliki anak mulai usia 12 bulan s.d 10 tahun; 
3. Memiliki Perpustakaan keluarga dengan koleksi minimal 5 buku terbitan Clavis (Duta 

Baca Keluarga) atau minimal 10 buku terbitan Clavis (Duta Baca Terbaik 2021); 
4. Komunikatif, kreatif, dinamis dan patut diteladani; 
5. Memiliki kebiasan membaca buku dan dapat bercerita/mendongeng dengan baik; 
6. Sanggup dan sepakat untuk meluangkan waktu untuk membuat 4 buah video 

singkat seputar buku-buku Clavis. 
 

KETENTUAN 
1. Mengisi formulir pendaftaran, 
2. Video dapat dilakukan sendiri atau bersama anak, 
3. Memiliki akun Instagram aktif (akun pertama) dan tidak dikunci selama challenge 

berlangsung, 
4. Mengirimkan formulir yang telah diisi lengkap dan ditandatangani beserta 

lampirannya ke info@clavisindonesia.com dengan mencantumkan subjek 
"Daftar Duta Baca Periode (nomor periode)", 

5. Pendaftaran dibuka mulai: 
• Tanggal 26 Oktober s.d 6 November 2020 untuk pemilihan periode 

Bulan Januari s.d Maret 2021 (Periode 1);  
• Tanggal 9 s.d 20 November 2020 untuk pemilihan periode Bulan April 

s.d Juni 2021 (Periode 2);  
• Tanggal 23 November s.d 4 Desember 2020 untuk pemilihan periode 

Bulan Juli s.d September 2021 (Periode 3);  
• Tanggal 7 s.d 18 Desember 2020 untuk pemilihan periode Bulan 

Oktober s.d Desember 2021 (periode 4). 
6. Formulir dikembalikan selambat lambatnya: 

• Periode 1: tanggal 7 November 2020, jam 12.00 WIB, pengumuman 
pemenang diumumkan pada tanggal 8 November 2020; 

• Periode 2: tanggal 21 November 2020, jam 12.00 WIB, pengumuman 
pemenang diumumkan pada tanggal 22 November 2020; 

• Periode 3: tanggal 5 Desember 2020, jam 12.00 WIB; pengumuman 
pemenang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2020; 

• Periode 4: tanggal 19 Desember 2020, jam 12.00 WIB, pengumuman 
pemenang diumumkan pada tanggal 20 Desember 2020. 

7. Kami hanya akan menghubungi pemenang tantangan terpilih 1 bulan sebelumnya 
untuk memberikan waktu yang cukup untuk persiapan membuat 4 buah video 
singkat seputar buku Clavis (Judul ditentukan oleh tim Clavis Indonesia berdasarkan 
koleksi buku-buku Clavis yang dimiliki), 
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8. Peserta yang sudah mendaftar, tetapi belum beruntung dapat mendaftar ulang di 
periode berikutnya dengan daftar buku-buku Clavis yang berbeda dari pendaftaran 
sebelumnya, 

9. Pemenang akan dipilih setiap bulannya (12 pemenang) dan keputusan kami 
mutlak dan tidak dapat diganggu gugat,  

10. Hadiah pemenang lomba Duta Baca Keluarga berupa uang tunai IDR 3 juta 
akan kami transfer ke rekening pemenang apabila 4 buah video singkat telah kami 
terima dengan baik dan paket buku Clavis misterius akan kami kirimkan ke alamat 
pemenang yang telah dicantumkan di formulir pendaftaran (diluar ongkos kirim), 

11. Video yang telah dibuat menjadi hak milik Clavis Indonesia dan kami 
berhak untuk menggunakan video tersebut secara bebas untuk kepentingan 
promosi kami, 

12. Video diunggah di semua akun media sosial yang dimiliki (Instagram diutamakan) 
dengan menggunakan tagar #dutabacaclavisindonesia dan men-tag akun instagram 
@clavisindonesia, 

13. Pemenang tantangan akan dihubungi melalui email yang telah 
dicantumkan di formulir pendaftaran. Pemenang yang tidak memberikan 
konfirmasi selama 3 hari berturut-turut setelah email kami kirimkan akan dianggap 
telah mengundurkan diri dan kami berhak untuk memilih ulang pemenang lainnya, 

14. Pemenang tantangan bulanan yang memiliki minimal 10 buah buku-buku 
terbitan Clavis otomatis dapat mengikuti seleksi pemilihan Duta Baca 
Keluarga Clavis Indonesia Terbaik 2021 yang berhadiah uang tunai sebesar 
IDR 5 juta (hanya untuk 1 orang pemenang), 

15. Video yang dikirimkan (durasi 3 menit/video) merupakan karya asli pribadi dan 
peserta wajib bertanggung jawab penuh terhadap karya yang dikirimkan, 

16. Kriteria penilaian berdasarkan: 
• Kesesuaian tema dan buku yang dipilih, 
• Pengambilan angle, momen dan pencahayaan, 
• Ekspresi wajah dan intonasi suara, 
• Kreatifitas. 

17. Untuk informasi lebih lanjut dan pertanyaan lainnya, silakan menghubungi kami 
melalui DM di Instagram @clavisindonesia. 

 

Dengan ini, saya menyatakan telah membaca dan mengerti persyaratan dan ketentuan 
untuk mengikuti tantangan “Duta Baca Keluarga Clavis Indonesia” dan bersedia 
mentaatinya dan menerima sanksi apabila melanggarnya. 

 
 

 

 

(Tanggal & Tanda tangan) 


