Siaran Pers

Perayaan Hari Susu Sedunia dan Hari Susu Nusantara 2020 :
Kebaikan Susu Sebagai Bagian Gizi Seimbang, Dari Peternak Sapi Perah Untuk Keluarga
Indonesia Sehat Berprestasi
Jakarta, 2 Juni 2020 – Perusahaan produk bergizi berbasis susu PT Frisian Flag Indonesia (FFI) bekerja
sama dengan PERGIZI PANGAN Indonesia hari ini menggelar diskusi online bertajuk “Kebaikan Susu
Sebagai Bagian Gizi Seimbang, dari Peternak Sapi Perah Untuk Keluarga Indonesia Sehat Berprestasi.”
sebagai bagian dari rangkaian kegiatan perayaan Hari Susu Sedunia yang juga Hari Susu Nusantara
yang digelar secara internasional maupun nasional setiap 1 Juni.
Corporate Affairs Director FFI, Andrew F. Saputro mengatakan bahwa Hari Susu Sedunia dan Hari
Susu Nusantara adalah momen penting bagi FFI untuk terus mengajak keluarga Indonesia menikmati
dan mendapatkan manfaat dari kebaikan susu, “Momen ini menjadi simbol ajakan Frisian Flag Indonesia
kepada seluruh keluarga Indonesia untuk terus tumbuh menjadi keluarga yang sehat dan kuat dengan
minum susu setiap hari untuk melengkapi asupan gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain
minum susu setiap hari dan makan makanan bergizi, keluarga Indonesia juga harus membiasakan
bergerak aktif setiap hari.”
Dalam diskusi yang berlangsung secara online hari ini, Ketua Umum PERGIZI PANGAN Indonesia
Prof. Hardinsyah juga menyampaikan kebaikan-kebaikan yang terkandung dalam segelas susu. Susu
adalah salah satu sumber protein hewani yang juga mengandung berbagai zat gizi, baik makro maupun
mikro, seperti vitamin dan mineral untuk membantu tubuh tumbuh sehat dan kuat. “Sejarah gizi
menunjukkan bahwa susu berperan baik dalam diet manusia sehari-hari. Bagi seorang remaja atau
dewasa, dalam segelas susu terkandung separuh kebutuhan kalsium dan vitamin D; memenuhi
seperlima sampai sepertiga (20-30%) kebutuhan protein, vitamin B6, B9, B12, E dan fosfor; serta
sepersepuluh sampai seperenam (10-15%) kebutuhan energi, lemak yang unik, vitamin B5, zink,
selenium dan magnesium. Semua zat gizi ini turut membantu pertumbuhan dan perkembangan anak,
pertumbuhan dan kekuatan tulang dan gizi, serta kekuatan otot dan kemampuan berfikir,” ucap Prof.
Hardinsyah.
Prof. Hardinsyah menekankan bahwa susu merupakan pelengkap pemenuhan kebutuhan gizi bagi
semua orang yang bisa mengonsumsinya. Tidak hanya baik dikonsumsi anak, susu juga baik untuk
dikonsumsi setiap hari oleh remaja dan orang dewasa untuk melengkapi pemenuhan gizi seimbang yang
merupakan investasi untuk hidup sehat, cerdas dan kuat di masa sekarang dan masa datang.
Sayangnya belum banyak dari masyarakat yang memahami hal tersebut, diukur dari rendahnya
konsumsi susu penduduk Indonesia yang rata-rata adalah 17kg perkapita pertahun. “Maka dari itu,
penting untuk kita semua mengingatkan keluarga Indonesia untuk membangun kebiasaan baik minum
susu setiap hari,” tambah Prof. Hardinsyah.
Kebiasaan baik minum susu juga terus digaungkan oleh pasangan legenda bulutangkis dunia, Susy
Susanti dan Alan Budikusuma. “Sejak saya kecil, susu dan telur adalah minuman dan makanan yang
selalu tersedia di meja makan di rumah. Orang tua saya memastikan kami mendapat asupan protein
yang cukup, karena sebagai atlet bulutangkis makan dan minum dengan gizi seimbang akan sangat
mendukung performa kami di lapangan. Ternyata hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga Alan sejak
ia kecil,” sambut Susy. Kebiasaan baik yang diterapkan oleh orang tua Susy dan Alan diteruskan oleh
keduanya kepada anak-anak mereka, “Setiap hari saat sarapan, susu menjadi menu wajib untuk seluruh
anggota keluarga yang membantu kami tumbuh menjadi keluarga yang tetap sehat dan kuat. Meskipun
saya dan Alan sudah tidak lagi bertanding di lapangan, aktivitas kami tetap padat dan kami berdua harus
tetap sehat dan kuat agar bisa terus berkarya,” tambah Susy.

Alan Budikusuma yang masih aktif dalam dunia bulutangkis Indonesia juga terus mengingatkan manfaat
minum susu kepada para atlet muda. “Minum susu dan makan makanan bergizi membantu saya
menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh. Dengan porsi latihan yang begitu besar dan membutuhkan
banyak tenaga, atlet harus punya kebiasaan minum dan makan yang baik, dan kebiasaan minum susu
adalah salah satunya,” tambah Alan.
Perayaan Hari Susu Sedunia dan Hari Susu Nusantara 2020 ini juga dimanfaatkan FFI untuk
mengapresiasi para peternak sapi perah lokal yang bekerja setiap hari demi tersedianya susu bagi
keluarga Indonesia. Kerjasama antara FFI dan peternak sapi perah lokal membuat roda ekonomi
berputar dengan baik dan meningkatkan kesejahteraan keluarga peternak. “Tahun ini kami ingin
mengajak keluarga Indonesia untuk memberikan apresiasinya kepada peternak susu sapi perah lokal
Indonesia. Komitmen peternak menghasilkan susu berkualitas membantu FFI menghasilkan produkproduk susu bergizi yang dapat dinikmati konsumen bersama keluarga di rumah. Para peternak susu
sapi perah lokal yang bekerjasama dengan FFI telah membantu menyediakan produk susu bergizi bagi
keluarga Indonesia,” tambah Andrew.
Saat ini peternak sapi perah lokal telah memenuhi 19 persen kebutuhan susu segar di Indonesia. Hal Ini
menunjukkan potensi ekonomi para peternak susu sapi perah lokal sangat besar dan kesempatan untuk
meningkatkan kualitas dan produktifitas sangat terbuka lebar. “Untuk bisa tumbuh dan berkembang,
peternak sapi perah lokal membutuhkan dukungan berbagai pihak baik dari pemerintah maupun swasta.
Kami harus selalu dan terus belajar untuk meningkatkan potensi dan kapasitas diri untuk memproduksi
susu sapi yang berkualitas dan mengembangkan usaha. Kami berharap hal ini akan memberikan
manfaat bagi kesejahteraan peternak dan keluarganya,” ungkap Ketua GKSI (Gabungan Koperasi
Susu Indonesia) sekaligus Ketua KPSBU (Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara) Lembang, Dedi
Setiadi.
Untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan produksi susu sapi segar dalam negeri,
sejak tahun 1996 FFI berkomitmen memberikan dukungan teknis, program edukasi dan pemberdayaan
yang kini telah menjangkau 20.000 peternak sapi perah lokal yang tergabung di lebih dari 14 koperasi di
seluruh Indonesia. FFI juga terus memperkuat Program Farmers2Farmers yang telah dilaksanakan sejak
tahun 2013, meningkatkan pengetahuan para peternak melalui program knowledge sharing untuk
menerapkan Dairy Farming Practice. Program ini bertujuan menerapkan pengelolaan sapi perah dengan
baik dan benar sesuai prosedur serta menjaga agar sapi tetap sehat, menjamin produksi susu sapi yang
aman dan sehat untuk dikonsumsi.
Komitmen FFI untuk menginspirasi kebaikan susu kepada keluarga Indonesia dilakukan dengan
menyediakan produk susu terbaik dan bergizi yang diperoleh dari kerjasamanya dengan para peternak
susu sapi perah lokal; “FFI akan selalu menjaga kemitraan dengan peternak susu sapi perah di
Indonesia. Kami percaya kemitraan yang baik akan memberikan keuntungan bagi semua pihak,
perusahaan, peternak, dan konsumen. Dengan pengalaman peternak Belanda selama lebih dari 140
tahun, FFI berkomitmen memberdayakan peternak susu sapi perah lokal dengan pengetahuan dan tata
laksana ternak sapi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Isu lingkungan juga menjadi perhatian
utama FFI. Kami menerapkan tatalaksana yang ramah lingkungan di seluruh rantai perjalanan produk
melalui pengurangan emisi, penghematan air, lahan dan energi, serta inovasi ramah lingkungan lainnya.
Kami ingin memastikan bahwa kami menjaga lingkungan dengan baik karena alam telah memberikan
yang terbaik bagi peternak dan konsumen kami,” pungkas Andrew.
– selesai –
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Tentang Frisian Flag Indonesia
PT Frisian Flag Indonesia (FFI) adalah salah perusahaan susu terdepan di Indonesia yang menyediakan produk
bernutrisi untuk anak-anak dan keluarga dengan merek FRISIAN FLAG®, FRISO®, SUSU BENDERA®, dan
OMELA®. 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, FFI mengacu pada pengalaman global dan kemitraan jangka panjang dengan peternak sapi perah lokal,
agar dapat menghadirkan sumber gizi terbaik yang diperoleh dari susu.
FFI 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.

