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ANZ sediakan USD$ 200.000 untuk bantu korban 
banjir  
 

Hari ini ANZ resmi mendonasikan USD$ 200.000 melalui Palang Merah Indonesa (PMI) 
sebagai bentuk tanggap bencana banjir di Jakarta. Donasi tersebut akan digunakan 

untuk memberikan dukungan terhadap upaya penanganan bencana dengan menyediakan 
air bersih yang akan didistribusikan oleh mobil tangki air ke daerah-daerah yang paling 
terkena dampak di Jakarta. Untuk distribusi terhadap korban-korban banjir di Jakarta. 

 
Berbicara di kantor pusat PMI Jakarta hari ini, CEO ANZ Group, Mike Smith, mengatakan: 
“ANZ memiliki keberadaan yang signifikan di Indonesia dan donasi ini merupakan bentuk 
upaya kami untuk menunjukkan dukungan terhadap para korban yang terkena dampak 

banjir di Jakarta. 
 
“Dengan bekerjasama dengan PMI, donasi ini akan membantu akses terhadap air bersih 

melalui delapan mobil tangki yang mampu membawa 40.000 liter air per hari guna 
didistribusikan untuk membantu dan memperbaiki kehidupan 14.000 orang atau 2.800 
rumah tangga setiap harinya.” 
 

Ketua PMI, Jusuf Kalla mengatakan: “Mobil tangki ANZ ini merupakan bagian dari 
program PMI, ‘Air untuk Indonesia’ dalam upaya penanganan bencana dalam 
menyediakan air bersih ke seluruh Indonesia. Bantuan ini juga memberikan kontribusi 
berkesinambungan kepada seluruh masyarakat Indonesia pada saat terjadi bencana.” 

 
Palang Merah Indonesia merupakan organisasi independen dan netral yang fokus 
memberikan dukungan kemanusiaan. PMI saat ini berada di 33 provinsi dan 443 cabang 

di kabupaten / kota dengan 1,5 juta relawan yang tersebar di seluruh Indonesia. 
Informasi lebih lanjut tentang Palang Merah Indonesia dapat ditemukan di 
www.pmi.or.id. 
 

ANZ Grup hadir di Indonesia pada tahun 1973. Melalui jaringan 28 cabang di 11 kota 
besar di seluruh Indonesia, PT Bank ANZ Indonesia (ANZ) menawarkan serangkaian 
produk dan layanan bagi nasabah korporat dan individu melalui layanan Consumer 

Finance melalui produk Kartu Kredit dan Personal Loan dan Banking & Wealth 
Management, Private Banking, Commercial Banking, dan Institutional Banking. 
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