
 

 

Indonesia’s Capital Market Got Talent 
#saatnyajadiidola 

Kategori Peserta 

Karyawan (OJK, SRO, Anak Perusahaan SRO, emiten, perusahaan efek, Bank kustodian, 

manajer investasi, selling agent, asosiasi pasar modal, pengurus galeri investasi, bank 

administrator RDN, bank pembayaran) dan wartawan pasar modal  

 



Kategori Bakat 

 Menyanyi 
 Bermain alat musik 
 Menari 
 Stand Up Comedy 
 Sulap 
 Lainnya 

Hadiah 

Juara 1 : Rp10.000.000 

Juara 2 : Rp7.000.000 

Juara 3 : Rp5.000.000 

Juara Harapan 1 : Rp3.000.000 

Juara Harapan 2 : Rp2.000.000 

Juara Hiburan 1 - 5 : @Rp1.000.000 

 
Syarat & Ketentuan 

1. Perorangan (Pria / Wanita) 

2. Terdaftar sebagai karyawan institusi di lingkungan pasar modal (dibuktikan dengan kartu 

identitas karyawan) 

3. Menampilkan bakat sesuai ketentuan 

4. Tidak terikat kontrak sebagai performer/artis dengan pihak manapun 

5. Biaya yang terkait dengan keikutsertaan peserta tidak ditanggung panitia 

6. Pemenang ajang serupa pada tahun 2020 tidak diperkenankan untuk mengikuti kompetisi 

tahun ini 

Cara Mengikuti Kompetisi 

1. Peserta  melengkapi data dan mengunggah video unjuk bakat melalui 

tautan: https://bit.ly/idolaHUTPM44 

2. Ketentuan video yang dapat diunggah adalah sebagai berikut: 

a. Durasi video maksimal 3 menit dengan besaran file video maksimal 75 MB 

b. Tidak menggunakan aplikasi dalam membuat video 

c. Tidak diperkenankan melakukan editing kecuali terkait durasi video 

d. Video dibuat dalam format landscape, MP4 dan Full HD 



e. Video tidak mengandung SARA dan ujaran kebencian 

f. Periode pengisian form dan pengunggahan video adalah 23 Agustus 2021 - 24 

September 2021 

3. Penjurian babak penyisihan dilakukan pada 27—29 September 2021 untuk menyeleksi 

max. 20 peserta yang lolos ke babak semifinal 

4. Babak semifinal dan final akan dilakukan secara langsung (live) di studio yang telah 

panitia tunjuk di empat kota (Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya) 

5. Pengumuman peserta yang lolos ke babak semifinal dan final akan disampaikan melalui 

email peserta yang lolos 

6. Informasi lebih lanjut mengenai tanggal, tempat, dan prosedur semifinal dan final akan 

disampaikan lebih lanjut kepada peserta yang lolos 

7. Keputusan panitia dan juri mutlak, tidak dapat diganggu gugat 

Informasi 

Jika terdapat pertanyaan di luar ketentuan yang telah disebutkan, panitia dapat dihubungi 

melalui email di saatnyajadiidola@gmail.com 

 


