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Jakarta : Apakah Anda mahasiswa aktif dari seluruh Universitas atau Perguruan Tinggi di Indonesia yang
siap berkompetisi? Kalau iya, berarti Anda adalah orang yang FIFGROUP cari untuk mengikuti kompetisi
FIFGROUP Youth Innovation (FYI). Gelaran rutin ini merupakan kompetisi tahuan yang diperuntukkan
bagi mahasiswa untuk berinovasi dan mengembangkan dirinya dari sisi technical competencies, maupun soft
competencies. Kompetisi yang diadakan sejak tahun 2016 ini, bertujuan agar para mahasiswa dapat menjadi
pribadi yang siap dalam menghadapi persaingan di dunia kerja nantinya.

Sebagai perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia, FIFGROUP selalu berusaha untuk dapat mencapai
misi perusahaan yaitu membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat, melalui salah satu upayanya
dengan berkontribusi aktif dalam pengembangan masyarakat Indonesia pada khususnya kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) di tingkat Pendidikan tinggi atau Universitas.
Pada masa yang sulit di tengah pandemi ini, FIFGROUP ingin mengajak para mahasiswa untuk dapat
memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dan menjadi pribadi yang siap dalam menghadapi persaingan di
dunia kerja nantinya.
Budaya inovasi di FIFGROUP merupakan pondasi yang esensial dalam keseharian setiap karyawan, maka
dari itu melalui kompetisi ini, FIFGROUP ingin menularkan semangat kreativitas dan inovasi kepada
mahasiswa di seluruh Indonesia.
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Bisnis dan IT
Ajang kompetisi FYI yang telah berlangsung untuk kelima kalinya ini mengusung 2 tema kategori yaitu
bisnis dan information technology (IT). Tentunya bagi generasi muda yang memiliki jiwa kompetisi tema ini
menjadi hal yang dinanti-nantikan.
Yang pertama adalah Business Path. Pada kategori ini, peserta nantinya akan diberikan kesempatan untuk
mengasah business sense mereka. Mereka akan ditantang untuk memecahkan business case dengan ide
inovasi dan improvement yang diciptakan.
Yang kedua adalah IT Path. Dalam kategori ini, peserta akan membuat applications (website atau mobile)
untuk memfasilitasi ide-ide bisnis yang ada. Tentunya dengan timeline yang sudah diatur sedemikian rupa,
sehingga peserta ditantang untuk menyelesaikan mock-up dari aplikasi tersebut.
Timeline FIFGROUP Youth Innovation 2021
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Berikut merupakan timeline dari kompetisi FYI 2021:
Periode Pendaftaran : 01 Juli – 15 Juli 2021
Bagi mahasiswa dari universitas di seluruh Indonesia, yang tertarik untuk ikut kompetisi ini, silakan
daftarkan diri melalui : https://fyi.fifgroup.co.id/
Periode Seleksi : 09 – 23 Juli 2021
Bagi mahasiswa yang sudah mendaftarkan diri akan diproses dalam seleksi administratif, psikotes, dan
interview untuk menentukan Top 20 Final Contestants yang akan masuk ke tahap workshop
FYI Workshop : 2 – 6 Agustus 2021
Bagi peserta yang telah melewati tahapan seleksi, akan dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi dalam
program workshop yang akan membahas mengenai Business Overview, Design Thinking for Innovation,
Application Development, dan tentunya Soft Skill Training.
Project Development and Execution : 15 Agustus – 15 September 2021
Peserta akan diberikan waktu 1 bulan untuk mengerjakan project inovasi bisnis yang sudah di-generate.

Final Review dan Awarding Ceremony
Hasil dari penyelesaian project akan dinilai oleh para expert dan jajaran top management FIFGROUP. Lima
tim peserta yang merupakan peringkat teratas akan diberikan apresiasi berupa paket dana pendidikan
(beasiswa) dan beragam hadiah menarik lainnya.
Apakah Anda siap menjadi the next FYI winner? Jadi, tunggu apalagi? Bagi Anda, seluruh mahasiswa atau
fresh graduates dari universitas di seluruh Indonesia, silahkan langsung daftarkan diri dalam kompetisi
FIFGROUP Youth Innovation melalui link berikut https://fyi.fifgroup.co.id/

