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ANZ Mendukung Keragaman Budaya melalui  

ANZ Ubud Writers & Readers Festival 2011 

 
PT ANZ Panin Bank (ANZ) berpartisipasi dalam mempromosikan keragaman dan kekayaan budaya 

Indonesia dengan mensponsori acara ANZ Ubud Writers and Readers Festival. 

 

Untuk membuka festival ini, ANZ hari ini menyelenggarakan acara konferensi pers di Jakarta guna 

memperkenalkan festival budaya ini lewat diskusi mengenai tren budaya dan sastra di Indonesia yang 

dihadiri oleh Janet De Neefe, Pendiri Ubud Writers & Readers Festival dan penulis-penulis ternama di 

Indonesia antara lain Andrea Hirata dan Gouri Mirpuri sebagai pembicara di restoran The Canteen, Plaza 

Indonesia, Jakarta. 

 

Dalam acara konferensi pers, Ajay Mathur, ANZ Vice President Director of Consumer Banking mengatakan: 

“Kami sangat bangga dapat mendukung ANZ Ubud Writers and Readers Festival sebagai bagian dari ANZ 

untuk Negeri sebagai bentuk promosi Indonesia ke dunia internasional. Kami percaya bahwa dukungan kami 

dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempromosikan budaya dan masyarakat Indonesia 

dalam lingkup global di bidang kesusastraan, kesenian maupun pendidikan.”  

 

“Kami percaya festival ini dapat mengangkat keragaman dan kekayaan budaya Indonesia tidak hanya untuk 

para penulis dan pecinta sastra di Bali tetapi juga dari seluruh dunia.” tambah Janet De Neefe. 

 

Selain itu, ANZ juga akan menyelenggarakan serangkaian program sekolah di Jakarta dan Bali dengan tema 

“ANZ Ubud Writers and Readers Festival Goes to School”. 

 

“Program sekolah ini diadakan sebagai bagian acara kesenian dapat bentuk beragam kegiatan bagi anak-

anak dan orang tua untuk lebih memahami keragaman budaya di Indonesia. Kegiatan sekolah ini meliputi 

kompetisi bercerita, lomba menggambar, lomba mewarnai, membatik dan face painting.” kata Slamet 

Sudijono, ANZ Head Marketing and Communication. 

 

Selain festival ini, ANZ juga mendukung sejumlah inisiatif kebudayaan termasuk Festival Indonesia di 

Melbourne dan upaya restorasi Borobudur di Yogyakarta. 

 

Didirikan pada tahun 1835, ANZ menyediakan berbagai pelayanan perbankan baik ritel, personal, komersial 

dan institusional serta jasa keuangan untuk 8 juta pelanggan di 32 pasar di seluruh dunia. ANZ memegang 

peringkat kredit AA dari Standard & Poor dan merupakan salah satu dari 25 bank terbesar berdasarkan 

market capitalisation. Beroperasi di Indonesia sejak tahun 1973, ANZ adalah pemegang saham mayoritas PT 
ANZ Panin Bank (ANZ), yang berkantor pusat di Jakarta dan memiliki 28 cabang di 11 kota di seluruh 

Indonesia.  
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