
 

Lomba Foto Tahunan CGAP Dibuka  

WASHINGTON, 29 Juni 2016 /PRNewswire/ -- Lomba Foto Tahunan CGAP ke-11 (The 11th 

Annual CGAP Photo Contest ) kini dibuka; batas waktu pengiriman karya foto adalah 7 

September 2016. Para fotografer amatir dan profesional diundang untuk membagikan berbagai 

karya foto asli dan terbaik yang menggambarkan arti penting akses terhadap layanan keuangan 

dasar bagi seluruh orang di dunia.  

Berbagai inovasi digital, termasuk kian maraknya penggunaan ponsel canggih, dan produk 

keuangan yang memenuhi kebutuhan pelanggan semakin memudahkan pelanggan yang belum 

sejahtera dan tinggal di pedesaan untuk mengelola keuangan sehari-hari, meningkatkan usaha 

dan menindaklanjuti kebutuhan darurat. Meski begitu, ada 2 miliar orang yang masih kekurangan 

akses terhadap layanan keuangan dasar, seperti tabungan dan pinjaman. Upaya mengurangi 

kesenjangan ini bisa menurunkan kemiskinan ekstrim dan meningkatkan kesejahteraan. 

Dengan latar belakang ini, lomba foto tahun ini mengundang para fotografer untuk mengirim 

karya yang terkait dengan empat topik: 

 Uang elektronik (mobile money) dan inovasi keuangan digital  

 Pemberdayaan ekonomi bagi kaun wanita  

 Daya tahan  

 Usaha kecil  

Pengiriman karya dapat mewakili beragam produk, lembaga dan pendekatan dalam tema-tema 

tersebut serta mengangkat berbagai isu sosial, ekonomi, pemberdayaan dan teknologi. Peserta 

dapat berasal dari seluruh wilayah, baik pedesaan maupun perkotaan. 

Para fotografer dengan karya yang menang dalam lomba ini akan menerima hadiah dan 

pengakuan atas karya yang dikirimkan dalam beberapa kategori termasuk regional, pilihan 

masyarakat (people's choice) serta beberapa kategori lain dalam empat tema itu. Lomba foto 

pada tahun 2015 menerima 3.300 karya dari berbagai fotografer di 77 negara. Karya para 

pemenang akan dipamerkan kepada media penerbitan global dan dilihat puluhan ribu kali secara 

daring. 

Kirim Karya Foto Anda >> 

Lihat para pemenang CGAP Photo Contest 2015 di sini. 

CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) merupakan kemitraan global yang bertujuan 

meningkatkan inklusi keuangan. CGAP mengembangkan berbagai inovasi inovatif lewat kajian 

praktis dan partisipasi aktif dengan penyedia layanan keuangan, pengambil kebijakan dan 

pendana agar pendekatan dapat terwujud dalam skala yang lebih luas. Dikelola oleh Bank Dunia, 

CGAP memadukan pendekatan pragmatis terhadap pengembangan pasar yang bertanggung 

jawab dengan platform advokasi secara empiris demi meningkatkan akses terhadap layanan 

https://wqa08cgap.votigo.com/landingpages/show/cgap
https://cgap.exposure.co/2015-cgap-photo-contest-winners-and-finalists


keuangan yang dibutuhkan masyarakat prasejahtera untuk meningkatkan taraf kehidupannya. 

Informasi lebih lanjut ada di www.cgap.org.   
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