
 

27 Kreator Muda dan Inovatif #BicaraUang   
di CreatorFest 2019 

 
Sebagai puncak kegiatan CreatorFest 2019, seluruh finalis yang telah lolos seleksi 
dan berpartisipasi dalam workshop yang terbagi dalam tiga kategori: Fotografer, 

Ilustrator dan Film/Video Story Pendek, berkesempatan untuk memamerkan 
karyanya di acara tahunan terbesar PermataBank Wealth Wisdom 2019. 

     

Jakarta 14 Agustus 2019 – Bertempat di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta Selatan, PermataBank 

mengadakan Ekshibisi CreatorFest #BicaraUang 2019. Pameran ini adalah segmen final, dimana 

para kreator menunjukkan hasil karya terbaik mereka setelah mendapatkan workshop eksklusif 

dari para mentor ternama seperti Muklay, Yandi Laurens, Goen Rock,  Anton Ismael dan mentor 

lainnya. Turut hadir dalam acara ini Glenn Ranti selaku Head of Marketing Communications 

PermataBank dan 27 Kreator yang akan mempresentasikan setiap hasil karya mereka.  

#BicaraUang menjadi hal tabu untuk dibicarakan, kedua setelah seks, uang juga seringkali 

menjadi pemicu utama kegelisahan, perdebatan, paradoks dan dilema yang tidak berkesudahan. 

Padahal, uang seharusnya bisa menjadi topik komunikasi yang menarik  untuk setiap kalangan.  

Berangkat dari hal tersebut, PermataBank konsisten menggelar CreatorFest #BicaraUang yang 

merupakan sebuah ajang untuk melahirkan kreator-kreator muda yang memiliki passion, 

pandangan, dan imajinasi yang kuat dalam memvisualisasikan sebuah ide dan pesan, serta dapat 

memecah ketabuan bicara uang melalui berbagai medium kreatif. Tahun 2019 menjadi tahun 

ketiga PermataBank menggelar CreatorFest.  

Glenn Ranti selaku Head of Marketing Communications PermataBank mengatakan, ”Kami 
bangga dapat konsisten menginisiasi CreatorFest dalam memfasilitasi generasi millenial 
menuangkan kreatifitas mereka untuk mulai #BicaraUang  dan  dapat lebih open minded dalam 
memaknai permasalahan finansial dengan cara mereka sendiri. Ditahun ini kami juga 
memperluas kategori bidang kreatif menjadi tiga: Fotografi, Videografi, dan yang terbaru, 
Ilustrasi. Sejak dibuka pada tanggal 31 Maret 2019, masuk ribuan pendaftar dan kami telah 
menyaring 27 kreator untuk dapat memamerkan hasil karyanya di acara tahunan terbesar 
PermataBank Wealth Wisdom 2019, kami sangat mengapresiasi antusiasme yang tinggi dari 
generasi muda di Indonesia”. 
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Sebelum sampai di tahap akhir, seluruh peserta harus melewati proses seleksi yaitu CreatorHunt 
dimana mereka mengirimkan karyanya antara tanggal 31 Maret-31 Mei 2019. Setelah itu kreator 
terpilih mengikuti tahap CreatorCamp pada tanggal 24 Juni-31 Juli 2019. Pada tahap ini para 
kreator dibekali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari para mentor sesuai dengan bidang dan 
kategorinya masing-masing; Fotografi, Film/Video Pendek, dan Ilustrasi. Tahap akhir adalah 
pameran CreatorFest pada tanggal 14-15 Agustus 2019 yang bertepatan dengan ajang tahunan 
terbesar PermataBank, Wealth Wisdom 2019 : Mindfully Wealthy in 21st Century. Pada 
CreatorFest tahun ini diselenggarakan pula lelang amal dari karya kreator terpilih, dimana seluruh 
hasil dari lelang tersebut akan sepenuhnya disumbangkan untuk pendidikan anak di Indonesia 
sebagai bagian dari inisiatif PermataHati, program Corporate Social Responsibility (CSR) yang 
akan direalisasikan melalui mitra strategis CSR PermataBank, Nara Kreatif. 

Untuk informasi lebih lanjut terkait CreatorFest 2019 silahkan kunjung www.creatorfest.id, dan 
untuk informasi lebih detail mengenai acara terbesar PermataBank, Wealth Wisdom 2019 
silahkan mengunjungi www.wealthwisdom.id. 
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PR Consultant for PermataBank 
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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 2018, Bank meluncurkan aplikasi 

PermataMobile X dengan 200 fitur andalan terkini.  

Melayani lebih dari 2 juta nasabah di 62 kota di Indonesia, per Jun 2019 PermataBank memiliki 317 kantor cabang, 

16 cabang bergerak (Mobile Branch), 989 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. Di kuartal pertama 2019 ini, fitur layanan PermataBank memperoleh 5 penghargaan 

Satisfaction Loyalty & Engagement (SLE) Award 2019 berdasarkan survei Infobank dan Marketing Research Indonesia 

(MRI), salah satunya adalah peringkat #1 untuk kategori OVERALL-ENGAGEMENT INDEX 2019 (bank umum 

konvensional / bank buku 3). Di kuartal kedua, kartu kredit, kartu debit dan Unit Usaha Syariah PermataBank meraih 

peringkat I & II untuk Digital Brand Awards 2019 oleh Majalah InfoBank. Dalam hal layanan, PermataTel kembali meraih 

penghargaan Contact Center Service Excellence Award 2019 untuk 10 kategori, dari Majalah Service Excellence. 

PermataBank juga meraih berbagai peringkat service excellence di kategori Bank Umum dan Bank Unit Usaha Syariah, 

dalam Banking Service Excellence Award oleh majalah InfoBank bekerjasama dengan Market Research Indonesia.  

Untuk informasi lebih lanjut terkait PermataBank kunjungi website kami di http://www.permatabank.com 

 

TENTANG #BICARAUANG  
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#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 

 

http://www.bicarauang.com/

