
FINANCIAL LITERATION PROGRAM (FLP) 2021 

 

FINANCIAL LITERATION CHAMPIONSHIP 

Peserta: 

 SMA/SMK/MA Se-Jabodetabek 

 1 tim terdiri dari 3 orang siswa 

 Maksimal 2 tim perwakilan dari satu sekolah 

Konsep: 

 

 

 

 

 

Buku panduan materi: 

 Buku Panduan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Link: https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/NewDetailMateri/512 

 

Time Line: 

Pendaftaran: 

 Start Pendaftaran: 23 Maret - 15 April 2021 

Note : Jika jumlah pendaftar sampai dengan tanggal yang telah ditentukan belum mencapai 

target,  maka batas akhir pendaftaran akan diperpanjang 

 

Technical Meeting: 

 Technical meeting: 25 Mei 2021 

Pelaksanaan: 

 Babak Penyisihan: 31 Mei 2021 

 Babak Semi Final & Final: 31 Mei 2021  

 

Hadiah: 

Juara 1 : Rp 7.500.000 
Juara 2 : Rp 5.000.000 
Juara 3 : Rp 3.000.000 
 

 

 

Babak Final 

Kompetisi 

Akademik Online 

Babak Penyisihan 

Babak Semifinal 



 

 

VLOG COMPETITION 

Peserta: 

 SMA/SMK/MA Se-Jabodetabek 

 1 tim terdiri dari 5 orang siswa 

 Maksimal 2 tim perwakilan dari satu sekolah 

Pelaksanaan Lomba : 

Pendaftaran : 23 maret – 15 April 2021  

Note : Jika jumlah pendaftar sampai dengan tanggal yang telah ditentukan belum mencapai target,  

maka batas akhir pendaftaran akan diperpanjang 

 

 Start Pembuatan Vlog: 15 April – 4 Mei  2021 

 Start Upload Vlog dan publikasi di YouTube Perbanas: 5 Mei 2021, Jam 21.00 WIB 

 Penilaian: 28 Mei  2021  

 Pengumuman Pemenang : 31 Mei 2021 

Pendaftaran dapat dilakukan melalui link berikut : http://bit.ly/FormulirPendaftaranFLP 

Infomasi : Sheftya (0815-8538-8508) 

 

Kategori Pemenang :  Hadiah : 

1. Best Content  Rp 10.000.000 

2. Best Creativity  Rp 7.500.000 

3. Most Viral  Rp 5.000.000 

 

http://bit.ly/FormulirPendaftaranFLP


 

 

 

FINANCIAL LITERATION CHAMPIONSHIP (FLC) 

 

A. Ketentuan Umum 

1. Peserta Financial Literation Championship (FLC) merupakan siswa/i aktif di SMA/SMK /MA 

terdaftar. 

2. Setiap tim terdiri dari 3 (tiga) orang siswa/I SMA/SMK/MA.  

3. Bila ada anggota tim yang terlambat/berhalangan hadir, maka anggota tim tidak dapat 

digantikan. 

4. Peserta diwajibkan hadir 15 (lima belas menit) untuk registrasi sebelum acara dimulai. 

5. Peserta wajib berseragam rapi dan sopan. 

6. Peserta tidak diperbolehkan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Jika 

ditemukan/diketahui oleh panitia maka tim tersebut akan didiskualifikasi. 

7. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan kompetisi (zoom room dan aplikasi CBT) 

selama kompetisi berlangsung. 

8. Peserta diwajibkan menghidupkan kamera selama kompetisi berlangsung. 

9. Peserta diwajibkan menonaktifkan audio (mute) jika tidak ada kepentingan untuk berbicara. 

10. Jika ada pertanyaan, peserta diperbolehkan untuk menyalakan audio (unmute) atau peserta 

dapat menggunakan chat room. 

11. Peserta dilarang membuat kegaduhan selama acara berlangsung. 

12. Jika peserta terlambat hadir, tetap diperbolehkan mengikuti jalannya lomba tetapi dengan 

konsekuensi tidak ada penambahan waktu. 

13. Keputusan juri dan panitia mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.



 

 

B. Ketentuan Teknis  

1. PRELIMINARY ROUND 

Babak Financial Literation Choice 

 Babak Financial Literaton Choice merupakan babak penyisihan grup.  

 Pada babak ini setiap tim mengerjakan soal pilihan ganda sebanyak 45 nomor. 

 Waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal selama 45 menit. 

 Peserta akan mengerjakan soal secara online melalui platform daring Perbanas Institute 

menggunakan akun peserta. 

 Seluruh anggota tim dapat mengakses satu akun daring yang sama untuk mengerjakan soal, 

namun pengisian jawaban dan pengiriman jawaban hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) 

orang pada setiap tim. 

 Setiap tim yang menjawab dengan benar pada soal Financial Literation Choice akan 

mendapatkan nilai +4, jika jawaban salah diberi nilai -1 dan bagi jawaban yang tidak terisi 

diberi nilai 0. 

 Pada akhir babak ini akan diambil 10 tim dengan nilai tertinggi yang berhak maju ke babak 

selanjutnya. 

 Jika terdapat tim yang memiliki nilai yang sama, maka yang akan diambil adalah tim yang 

berhasil mengumpulkan dengan waktu tercepat pada soal Financial Literation Choice.  

 Soal merupakan kebijakan panitia dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

2. SEMIFINAL ROUND 

Babak Financial Literation Puzzle  

 Babak Financial Literation Puzzle ini diikuti oleh 10 tim yang telah lolos dari babak 

Preliminary-Financial Literation Choice. 

 Babak ini merupakan babak soal Teka-Teki Silang (TTS) yang terdiri dari 10 soal yaitu 5 soal 

Mendatar dan 5 soal Menurun.  

 Pada babak ini soal satu per satu  akan ditampilkan melalui aplikasi ZOOM  dengan durasi 

30 detik per soal. 

 Setiap anggota tim wajib menyalakan kamera selama babak ini berlangsung. Jika terjadi 

error dalam jaringan yang menyebabkan salah satu atau seluruh anggota tim keluar dari 

ZOOM, maka peserta tersebut diwajibkan untuk melakukan re-join ke dalam meeting 

room. 

 Apabila salah satu atau seluruh anggota tim tidak melakukan re-join dalam waktu yang 

cukup lama maka akan mempengaruhi penilaian tim pada babak Financial Literation 

Puzzle. 

 Pada babak ini lembar jawaban akan dikirimkan melalui salah satu email peserta yang 

didaftarkan sebagai ketua tim. 

 Peserta wajib mengerjakan jawaban di lembar jawaban yang telah disediakan oleh panitia. 

 File lembar jawaban peserta wajib diberi nama dengan format Nama Tim-Asal Sekolah. 

 Poin maksimal untuk babak ini adalah 100 poin. 

 



 

 Lembar jawaban yang sudah terisi wajib dikirim kembali oleh ketua tim ke email 

flp@perbanas.id dalam bentuk PDF. 

 Tim yang terlambat melakukan pengiriman jawaban akan mendapat pengurangan poin. 

 Dari babak Financial Literation Puzzle ini akan diambil 4 tim terbaik untuk melanjutkan ke 

babak final. 

 Soal merupakan kebijakan panitia dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

3. FINAL ROUND 

Babak Financial Literation Case  

 Babak Financial Literation Case ini diikuti oleh 4 tim yang telah lolos dari Semifinal Round-

Essay. 

 Setiap tim akan mengerjakan soal berbentuk kasus dalam bahasa Inggris. 

 Babak ini akan dilaksanakan menggunakan aplikasi ZOOM. 

 Setiap anggota tim wajib menyalakan kamera selama babak ini berlangsung. Jika terjadi 

error dalam jaringan yang menyebabkan salah satu atau seluruh anggota tim keluar dari 

ZOOM, maka peserta tersebut diwajibkan untuk melakukan re-join ke dalam meeting 

room. 

 Apabila salah satu atau seluruh anggota tim tidak melakukan re-join dalam waktu yang 

cukup lama maka akan mempengaruhi penilaian tim pada babak Financial Literation 

Case. 

 Soal akan dikirimkan melalui email ketua tim. 

 Jawaban dikerjakan dalam microsoft office power point menggunakan laptop masing-

masing. 

 File jawaban peserta wajib diberi nama dengan format Nama Tim-Asal Sekolah. 

 Waktu untuk mengerjakan soal adalah 30 menit dengan tambahan waktu pengiriman 

jawaban melalui email selama 5 menit. 

 Jawaban peserta wajib dikirim kembali oleh ketua tim ke email flp@perbanas.id  

 Tim yang terlambat melakukan pengiriman jawaban akan mendapat pengurangan poin. 

 Setiap tim wajib mempresentasikan jawabannya masing-masing di hadapan dewan juri 

secara online menggunakan aplikasi ZOOM, dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia 

(bobot nilai berbeda). 

 Urutan presentasi peserta akan ditentukan oleh panitia. 

 Jawaban peserta akan ditampilkan oleh panitia.  

 Waktu untuk mempresentasikan adalah 12 menit (7 menit presentasi dan 5 menit tanya 

jawab). 

 Dari babak Financial Literation Case ini akan ditentukan juara 1, juara 2, juara 3, dan juara 

harapan 1. 

 Soal merupakan kebijakan panitia dan tidak dapat diganggu gugat. 

 Keputusan nilai dari dewan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

C. Pendaftaran Lomba  

 Pendaftaran dilakukan melalui link berikut ini : http://bit.ly/FormulirPendaftaranFLP 

 Infomasi : Sheftya (0815-8538-8508) 

mailto:flp@perbanas.id
mailto:flp@perbanas.id
http://bit.ly/FormulirPendaftaranFLP


 

 

VLOG COMPETITION 

Tema Vlog: TRANSFORMASI DIGITAL DARI SUDUT PANDANG MILLENIALS 

Kategori pemenang: 

1. Best Content 

2. Best Creativity 

3. Best Like & Comment 

Ketentuan Lomba: 

1. Peserta merupakan siswa SMA/SMK/MA. 

2. Masing-masing sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 tim perwakilan.  

3. Masing-masing peserta membuat video sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh 

panitia. 

4. Durasi VLOG maksimal 10 menit. 

5. Panitia menerima video beserta deskripsi video dari peserta pada tanggal yang sudah 

ditentukan. 

6. Peserta membuat vlog untuk di upload di youtube perbanas dan akan memperoleh informasi 

kembali mengenai URL dari video tersebut. Kemudian peserta dapat mempromosikan 

videonya melalui akun media social peserta masing-masing.  

7. Peserta diwajibkan untuk mengisi form kesediaan (form terlampir).  

8. Seluruh peserta harus mengikuti aturan yang ditetapkan panitia VLOG Competition. 

9. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

Pelaksanaan Lomba : 

Pendaftaran : 23 Maret – 15 April 2021  

 Start Pembuatan Vlog: 15 – 4 Mei  2021 

 Start Upload Vlog dan publikasi di YouTube Perbanas: 5 Mei 2021, Jam 21.00 WIB 

 Penilaian: 28 Mei  2021  

 Pengumuman Pemenang : 31 Mei 2021 

Pendaftaran dapat dilakukan melalui link berikut : http://bit.ly/FormulirPendaftaranFLP 

Infomasi : Sheftya (0815-8538-8508) 

http://bit.ly/FormulirPendaftaranFLP

