
 

 

TikTok & Youtube Challenge 
Kompetisi TikTok #JadiInvestorCerdas 

Kategori Peserta 

Karyawan (OJK, SRO & Anak Perusahaan) dan umum 

Hadiah 

Pemenang 1: Rp7.000.000,- 

Pemenang 2: Rp5.000.000,- 

Pemenang 3: Rp3.000.000,- 

2 Pemenang Bulanan (Agustus & September 2021) : @Rp1.250.000,-  

(diumumkan pada awal September dan Oktober 2021) 



Syarat & Ketentuan 

1. Video dibuat dan di-upload ke akun TikTok milik peserta dengan durasi video maks. 1 menit 

2. Video TikTok yang dikompetisikan harus berupa konten edukasi investasi pasar modal dan 

kewaspadaan investasi yang menarik, kreatif serta menghasilkan engagement tinggi 

3. Video yang dapat diikutsertakan dalam kompetisi adalah video yang di-upload pada periode 

kompetisi yaitu 14 Agustus - 10 Oktober 2021 

4. Video dapat dibuat menggunakan konten dari media sosial BEI, KPEI, dan KSEI 

5. Video di-upload dengan menggunakan tagar #JadiInvestorCerdas #HUT44PasarModal 

6. Peserta diperbolehkan membuat lebih dari satu konten untuk diikutsertakan dalam kompetisi. 

Semakin banyak jumlah video yang diikutsertakan dalam kompetisi, maka dapat menjadi nilai 

tambah, namun kualitas konten & engagement tetap menjadi penilaian utama 

7. Video tidak mengandung konten SARA dan ujaran kebencian 

8. Pemenang bulanan dapat mengikuti kompetisi sampai akhir, namun tidak dapat terpilih 

menjadi pemenang bulanan selanjutnya 

9. Pengumuman pemenang bulanan akan diumumkan pada setiap awal bulan berikutnya. 

10. Pemenang 1 s.d 3 akan diumumkan di akhir Oktober 2021 

11. Peserta harus menjadi followers media sosial BEI, KPEI, dan KSEI, yaitu: Instagram 

@indonesiastockexchange @id_clear @ksei.official, Twitter @idx_bei @Ask_IdClear 

@OfficialKSEI, TikTok @idx_bei 

12. Keputusan panitia dan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

13. Untuk mengikutsertakan video dalam kompetisi, peserta harus melengkapi 

data melalui tautan: https://bit.ly/TikTokHUTPM44 

 

 

 

 

 

 



Kompetisi YouTube  
#JadiInvestorCerdas 

Kategori Peserta 

Karyawan (OJK, SRO & Anak Perusahaan) dan umum 

Hadiah 

Pemenang 1: Rp15.000.000,- 

Pemenang 2: Rp10.000.000,- 

Pemenang 3: Rp5.000.000,- 

 

Syarat & Ketentuan 

1. Video dibuat dan di-upload ke akun YouTube milik peserta dengan durasi 3-10 menit 

2. Video YouTube yang dikompetisikan harus berupa konten edukasi investasi pasar 

modal dan kewaspadaan investasi yang menarik, kreatif serta 

menghasilkan engagement tinggi 

3. Video yang dapat diikutsertakan dalam kompetisi adalah video yang diupload pada periode 

kompetisi yaitu 14 Agustus - 10 Oktober 2021 

4. Video dapat dibuat menggunakan konten dari media sosial BEI, KPEI, dan KSEI 

5. Video di-upload dengan menggunakan tagar #JadiInvestorCerdas #HUT44PasarModal 

6. Peserta diperbolehkan membuat lebih dari satu konten untuk diikutsertakan dalam kompetisi. 

Semakin banyak jumlah video yang diikutsertakan dalam kompetisi, maka dapat menjadi nilai 

tambah, namun kualitas konten & engagement tetap menjadi penilaian utama 

7. Video tidak mengandung konten SARA dan ujaran kebencian 

8. Pemenang 1 s.d 3 akan diumumkan di akhir Oktober 2021 

9. Peserta harus menjadi followers media sosial BEI, KPEI, dan KSEI, yaitu: Instagram 

@indonesiastockexchange @id_clear @ksei.official, Twitter @idx_bei @Ask_IdClear 

@OfficialKSEI, TikTok @idx_bei 

10. Keputusan panitia dan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat 

11. Untuk mengikutsertakan video dalam kompetisi, peserta harus melengkapi data melalui 

tautan: https://bit.ly/YoutubeHUTPM44 

Informasi terkait TikTok & Youtube Challange silakan DM ke Instagram @ksei.official 

atau email ke kompetisihutpm44@gmail.com 


