
 
 

Siaran Pers 

Frisian Flag Indonesia Donasikan Puluhan Ribu Produk Susu Cair Siap Minum 

untuk Dapur Umum Lapangan Kodam Jayakarta 

Dukung pemenuhan asupan gizi warga Jakarta yang terdampak pandemi COVID-19 dan Penerapan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) 

  

Jakarta, 28 April 2020 – Frisian Flag Indonesia kembali melanjutkan komitmennya sebagai bagian 

dari masyarakat Indonesia untuk membantu sesama yang terdampak pandemi COVID-19 dengan 

mendonasikan produk susu FRISIAN FLAG® kemasan botol 270ml siap minum sebanyak 50.000 

botol, kepada Kodam Jayakarta. Produk susu ini nantinya akan segera didistribusikan ke 10 dapur 

umum lapangan yang dikelola Kodam Jayakarta di wilayah DKI Jakarta. Donasi susu Frisian Flag 

Indonesia diserahkan oleh Public Affair Manager Frisian Flag Indonesia Doni Wiroto mewakili 

manajemen Frisian Flag Indonesia dan diterima langsung oleh Asisten Teritorial (Aster) Kasdam Jaya 

Kolonel Inf Jacky Ariestanto, pada Selasa (28 April 2020) di Markas Kodam Jaya, Cawang, Jakarta 

Timur. 

 

Corporate Affairs Director Frisian Flag Indonesia Andrew F. Saputro, mengatakan, “Frisian Flag 

Indonesia menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya atas bakti Tentara Nasional Indonesia 

Angkatan Darat (TNI AD), khususnya anggota TNI Kodam Jayakarta yang senantiasa hadir untuk 

masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini.” Donasi berupa susu ini juga merupakan bentuk 

kepedulian Frisian Flag Indonesia untuk menjaga kebutuhan gizi masyarakat yang membutuhkan di 

area Jakarta serta para personel TNI Kodam Jayakarta yang menjadi garda terdepan menanggulangi 

pandemi COVID-19. 

 

Saat ini Kodam Jayakarta bersama Polda Metro Jaya mengoperasikan 10 dapur umum yang masing-

masing memiliki kapasitas untuk memproduksi 1.200  porsi nasi bungkus sebanyak tiga kali sehari 

yang akan dibagikan kepada masyarakat Jakarta yang paling membutuhkan. Dapur umum ini 

didirikan sebagai rasa kepedulian dari TNI dan Polri terhadap masyarakat yang terdampak pandemic 

COVID-19 dan membutuhkan bantuan berupa makanan siap saji.  

 

Pemberian bantuan berupa susu siap minum ini juga merupakan tindak lanjut dari aksi Frisian Flag 

Indonesia sebelumnya yang telah membagikan 532,000 produk susu yang terdiri dari produk susu 

siap minum FRISIAN FLAG® dan susu bubuk SUSU BENDERA® bekerja sama dengan berbagai 

mitra kepada mereka yang sangat membutuhkan asupan nutrisi, yaitu para tenaga medis, keluarga 

pasien yang berada di rumah sakit-rumah sakit rujukan pemerintah, dan para pekerja sektor non-

formal atau pekerja harian serta keluarganya. “Kontribusi ini merupakan bagian dari komitmen Frisian 

Flag Indonesia sebagai perusahaan produk nutrisi berbasis susu untuk menyediakan produk susu 

bernutrisi kepada keluarga Indonesia agar tetap sehat dan kuat menghadapi situasi apapun. Dengan 

semangat gotong royonglah kita bis menghadapi masa sulit ini bersama-sama,” tutup Andrew. 

 

– selesai – 

 

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:  

Andrew F. Saputro 
Corporate Affairs Director 
PT Frisian Flag Indonesia 
Andrew.saputro@frieslandcampina.com 
+62 8118300449 

Sisi Suhardjo 
Public Relations 
Iris Jakarta 
Sisi.suhardjo@id.iris-worldwide.com 
+62818754229 

 

 

Tentang Frisian Flag Indonesia 
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PT Frisian Flag Indonesia adalah salah perusahaan susu terdepan di Indonesia yang menyediakan produk 

bernutrisi untuk anak-anak dan keluarga dengan merek antara FRISIAN FLAG®, FRISO®, OMELA® dan SUSU 

BENDERA®. FRISIAN FLAG® telah menjadi bagian dari pertumbuhan keluarga Indonesia sejak 1922. 

Sebagai bagian dari FrieslandCampina, salah satu koperasi peternak sapi perah terbesar dunia yang berpusat di 

Belanda, PT Frisian Flag Indonesia mengacu pada pengalaman global dan kemitraan jangka panjang dengan 

peternak sapi perah lokal, agar dapat menghadirkan sumber gizi terbaik yang diperoleh dari susu. PT Frisian 

Flag Indonesia mengoperasikan fasilitas produksi di Pasar Rebo dan Ciracas, Jakarta Timur, dengan berbagai 

portofolio produk seperti susu cair, susu bubuk, dan susu kental manis.  

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.frisianflag.com 

Tentang FrieslandCampina 

Setiap harinya, FrieslandCampina menyediakan pangan kaya gizi kepada jutaan konsumen di seluruh dunia. 

Dengan jumlah pendapatan tahunan sebesar 11.5 miliar euro, menjadikan FrieslandCampina salah satu 

produsen susu terbesar di dunia. FrieslandCampina menyediakan produk bagi konsumen maupun profesional, 

memasok bahan baku bagi produsen produk gizi bayi & balita, maupun industri makanan dan sektor farmasi di 

seluruh dunia.  

FrieslandCampina memiliki kantor cabang di 34 negara dengan 114 fasilitas produksi dengan 23.769 karyawan, 

serta produk yang tersedia di lebih dari 100 negara. Perusahaan ini dimiliki secara penuh oleh Zuivelcoöperatie 

FrieslandCampina U.A, beranggotakan 18.261 peternak sapi perah yang tersebar di Belanda, Jerman dan 

Belgia, menjadikannya salah satu koperasi  peternak sapi perah terbesar di dunia. 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.frieslandcampina.com.  
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