
 

CGAP Mengumumkan Pemenang 2014 Photo Contest  

WASHINGTON, 17 November 2014 /PRNewswire/ -- Pemenang hadiah utama 2014 CGAP Photo 
Contest adalah Soh Yew Kiat dari Malaysia. Sebuah panel yang terdiri atas tiga juri memilih fotonya yang 
berjudul, "Cormorant Fisherman", dari sebanyak 4.820 foto yang masuk yang berasal dari fotografer 
profesional dan amatir dari 95 negara. Foto pemenang tersebut menggambarkan seorang pria di China 
yang sedang memancing dengan menggunakan teknik cormorant fishing yang perlahan-lahan mulai 
hilang. Cormorant fishing sendiri adalah suatu teknik tradisional yang mulai dipraktekkan sejak ratusan 
tahun lalu dengan menggunakan burung-burung terlatih untuk menangkap ikan. 

Acara CGAP Photo Contest tahunan, yang diluncurkan pada 2006, bertujuan untuk menyoroti fotografi 
yang menggambarkan keuangan inklusif (financial inclusion) yang terjadi di seluruh dunia. Melalui 
gambaran fotografi yang kuat, CGAP memperlihatkan berbagai cara yang berbeda tentang bagaimana 
rumah tangga miskin mengatur keuangan mereka dan membangkitkan kesadaran mengenai pentingnya 
layanan keuangan formal bagi orang-orang yang berada di posisi dasar piramida perekonomian. 

Para juri memilih "Cormorant Fisherman" karena caranya yang puitis dan menggugah dalam 
menceritakan sebuah kejadian. Cormorant fisherman, seperti yang digambarkan dalam foto tersebut, 
biasanya dilibatkan dalam industri pariwisata dan bisnis mereka mendapat banyak keuntungan dari akses 
yang lebih mudah ke layanan financial. 

"Foto tersebut menangkap sebuah gambar abadi yang bersanding dengan kisah modern," jelas Meghan 
Dhaliwal, Multimedia Projects Coordinator untuk Pulitzer Center on Crisis Reporting. "Foto ini bernuansa 
mitos, dan pakaiannya mencerminkan bentuk yang tercipta dari sayap-sayap burung," tambahnya. 

Sebagai tambahan bagi kisah yang menarik di balik gambar pemenang ini, para juri mengatakan bahwa 
foto tersebut sangat bagus dari segi teknis. "Fokusnya terletak pada sang nelayan, namun para penikmat 
foto masih dapat melihat detil keindahan latar belakangnya," kata Indira Williams Babic, Senior Manager 
Sumber Daya Visual Newseum. 

Hadiah Utama untuk kontes tahun 2014 ini adalah voucher peralatan fotografi senilai $2.000. 

Galeri lengkap yang menampilkan 30 foto pemenang dapat dilihat di www.cgap.org/photocontest. 

Para juri juga memilih pemenang kedua dan ketiga serta 27 pemenang regional, finalis, dan pemenang 
khusus, yang terpilih karena keunggulan teknik dan penggambaran ceritanya serta wajah-wajah di balik 
keuangan inklusif. Jeanette Ortiz-Osorio, Manager Photo and Digital Assets Palang Merah Amerika, 
secara khusus memilih pemenang ketiga dari Tanzania. Ia mengatakan bahwa foto yang berjudul 
"Smallholder" yang dipotret oleh Hailey Tucker, sangat dinamis: "Anda bisa melihat bahwa wanita yang 
ada di dalam foto tersebut menghadapi hidup yang keras, namun pada saat itu dia dapat mengontrol diri 
sepenuhnya." 

Hasil pemilihan populer di CGAP.org menentukan pemenang Pilihan Pemirsa yang berjudul "Golden 
Dusk" yang dipotret oleh Vishal Singh dari India. Foto tersebut menggambarkan seorang pendayung 
yang sedang memandu tur wisata Pantai Konark di Odisha, India. Menurut Singh, sebuah organisasi non 
pemerintah menyediakan program pemandu wisata dengan menggunakan kapalnya, yang mampu 
memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Foto tersebut menerima 1.393 suara. 

Panel juri 2014 terdiri dari Indira Williams Babic, Senior Manager Sumber Daya Visual Newseum, 
Jeanette Ortiz-Osorio, Manager Photo and Digital Assets Palang Merah Amerika, dan Meghan Dhaliwal, 
Multimedia Projects Coordinator untuk Pulitzer Center on Crisis Reporting. 
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