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#BicaraUang Creator Fest 2019 Kembali Digelar Oleh 

PermataBank Untuk Wadahi Generasi Millenial 
Mengekspresikan Makna Uang Melalui Karya Seni 

 
#BicaraUang Creartor Fest  2019 melibatkan para penggiat seni ternama di Indonesia dalam 
programnya agar dapat menjadi media pembelajaran #BicaraUang yang efektif,  kreatif, dan 

relevan bagi para partisipannya. 
 

Jakarta, 28 Maret 2019 - Bertempat di Ottomans’ Coffee, Kuningan, Jakarta Selatan, PermataBank 
mengadakan acara Media Gathering #BicaraUang Creator Fest 2019. Acara ini merupakan awal mula dari 
banyaknya rangkaian acara Creator Fest 2019 yang terdiri dari; Creator Hunt, Creator Camp dan Creator 
Fest 2019. Tujuan diadakannya acara ini adalah untuk mewadahi generasi muda di seluruh Indonesia yang 
passionate untuk mulai berani #BicaraUang dan menuangkannya ke dalam sebuah karya yang menghibur 
secara visual, serta dapat mengedukasi mengenai permasalahan finansial lewat cara yang kreatif. Turut 
hadir dalam acara ini menjadi pembicara Ibu Ivy Widjaja selaku Head, Customer Segmentation & 
Marketing PermataBank dan para seniman profesional ternama Indonesia seperti: Anton Ismael, Yandy 
Laurens dan Muklay.  

Generasi milenial dianggap sebagai generasi yang memiliki sudut pandang yang kritis dan kreatif, serta 
memiliki pemikiran yang tajam dalam melihat banyak hal dan dalam memaknai sesuatu, termasuk salah 
satunya soal uang. Menurut Badan Ekonomi Kreatif (BeKraf), Indonesia didominasi oleh generasi millenial 
dengan rata-rata 80% dari 1,6 juta industri kreatif yang ada. Para pelaku ekonomi kreatif rata - rata berada 
dalam usia 20 sampai 40 tahun dengan berbagai macam bidang usaha yang mereka geluti, termasuk 
diantaranya karya seni.1 

Dari situasi tersebut, PermataBank secara konsisten menginisiasi acara ”#Bicarauang Creator Fest 2019”. 
PermataBank sudah menggelar acara pencarian creator-creator muda ini melalui acara Creator Fest sejak 
tahun 2017, dan di bawah payung besar #BicaraUang, PermataBank kembali melaksanakan Creator Fest 
2019 untuk ketiga kalinya. Lewat acara ini juga PermataBank mengajak para creator muda untuk dapat 
memberikan kontribusi sosial dalam bentuk lelang amal melalui karya yang mereka ciptakan. 

”PermataBank selalu konsisten dalam memberikan yang terbaik untuk nasabah dan tentunya seluruh 
masyarakat Indonesia. Kami ingin inisiatif-inisiatif yang kami lakukan dapat terus mengedukasi secara luas, 
khususnya generasi milenial agar kita semua dapat memaknai permasalahan finansial secara lebih open 
minded, seperti salah satunya melalui acara #BicaraUang Creator Fest 2019. Kami ingin banyak generasi 
muda punya wadah untuk menuangkan kreatifitas dalam memaknai keuangan,” papar Ibu Ivy Widjaja 
selaku Head, Customer Segmentation & Marketing PermataBank. 

Acara #BicaraUang Creator Fest 2019 memiliki tiga kategori kompetisi; film pendek, photography dan 
ilustrasi. Rangkaian acara tersebut meliputi; (1) Creator Hunt 31 Maret-31 Mei : Segmen pencarian bakat 

                                                           
1 Sumber : Bisnis.com. Generasi Milenial Dominasi Bisnis Kreatif Indonesia. 
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creator yang memiliki pandangan baru, ide dan kreatifitas yang dituangkan dalam sebuah pesan mengenai 
keuangan dimana semua karya diunggah melalui website www.creatorfest.id. (2) Creator Camp 24 Juni-
31 Juli : 30 Orang Creator yang terpilih akan mengikuti beberapa hari CAMP & COACHING untuk 
menghasilkan karya yang dapat dipamerkan  dengan arahan dari para mentor seperti Yandy laurens dari 
Cerita Films untuk Skenario, Goen Rock untuk Teknis Videography, Anton Ismael dan Kelas Pagi untuk 
Creative Photography,  Muklay untuk ilustrasi dan GFC untuk Creative Fashion. (3) Creator Fest 14-15 
Agustus : segmen final dimana para creator memiliki kesempatan untuk memamerkan, 
mempresentasikan karya nya dan juga akan diadakan prosesi lelang hasil dari beberapa karya mereka 
untuk disumbangkan ke badan amal kemanusiaan. Acara puncaknya akan dilaksanakan pada bulan 
Agustus 2019 bertepatan dengan salah satu acara terbesar PermataBank Wealth Wisdom 2019. 

”Ajang seperti Creator Fest 2019 ini pastinya sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda kreatif untuk dapat 
mengeksplorasi bakat mereka secara lebih mendalam dan jauh. Apalagi dari PermataBank juga 
berkolaborasi dengan creator-creator yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing, jadi 
mereka semua memiliki wadah untuk berbagi dan berdiskusi untuk dapat menciptakan karya yang 
menghibur dan juga mengedukasi,” sebut Muklay selaku Visual Artist yang merangkap sebagai Coach 
untuk acara Creator Fest 2019.  

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjung www.creatorfest.id untuk mendapatkan informasi terbaru 
dan terlengkap tentang #BicaraUang Creartor Fest 2019. 

Atau silahkan menghubungi: 
 
RICHELE MARAMIS 
Head, Corporate Affairs PermataBank 
+62 21 523 7788 
corporate.affairs@PermataBank.co.id 
 

LOLO SIANIPAR 
PR Consultant for PermataBank 
+62 816 99 6007 
Lolo@PiarConsulting.com 

 

PROFIL PT BANK PERMATA Tbk.           

PermataBank telah berkembang menjadi sebuah bank swasta utama yang menawarkan produk dan jasa inovatif yang dapat 

memberikan layanan keuangan menyeluruh secara sederhana, cepat, dan dapat diandalkan. Sebagai pelopor dalam teknologi 

mobile banking dan mobile cash di pasar Indonesia, pada tahun 2017 Bank kembali memimpin inovasi melalui peluncuran produk 

E-Bond yang pertama di pasar dan merupakan Bank pertama yang memperkenalkan fitur TouchID & FaceID untuk aplikasi Mobile 

Banking. Di tahun 2018, Bank meluncurkan aplikasi PermataMobile X dengan 200 fitur andalan terkini.  

Melayani sekitar 2 juta nasabah di 62 kota di Indonesia, per Sep 2018 PermataBank memiliki 325 kantor cabang, 16 cabang 

bergerak (Mobile Branch), 2 payment point, 1006 ATM dengan akses di lebih dari 100.000 ATM (VisaPlus, Visa Electron, 

MasterCard, Alto, ATM Bersama dan ATM Prima) dan jutaan ATM di seluruh dunia yang terhubung dengan jaringan Visa, 

Mastercard, Cirrus. Selama 2018 ini, PermataBank menerima berbagai macam penghargaan atas beberapa pencapaian. Di area 

CSR, PermataBank menerima “Apresiasi CSR dalam bidang pendidikan dari Sindo Media (Jan 2018). Untuk kampanye produk 

PermataMe #CountMEin dari The Marketing Event Awards, PermataBank memenangkan 5 piala emas dan 1 piala silver (Gold 

Award untuk kategory Best Event Press / Media, Best Event Consumer, Best Event Digital Integration, Best Event Ambience, Best 

Event Product Launch / Relaunch serta Silver Award untuk kategory Best Event Multi Channel). Single lagu MoneyHoney 

#CountMEin yang dibawakan oleh Dipha Barus & Monica Karina, juga menyabet dua penghargaan sebagai Karya Produksi Terbaik 

dan Karya Produksi Elektronika Terbaik di AMI (Anugerah Musik Indonesia) awards 2018 (26 Sep 2018). Untuk informasi lebih 

lanjut terkait PermataBank kunjungi website kami di http://www.permatabank.com 
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TENTANG #BICARAUANG  

#BicaraUang merupakan sebuah movement yang di inisiasi oleh PermataBank dengan tujuan memberikan edukasi dan inspirasi 

menyeluruh bagi jutaan keluarga untuk dapat membicarakan mengenai dan memaknai uang sejak dini. Berdasarkan sebuah riset 

tahun 2017, bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah, hal tersebut yang 

mendasari movement ini.  Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai #BicaraUang silahkan mengakses www.BicaraUang.com 
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