
 

 

Berita Pers  

 

Sybren Attema dari FrieslandCampina Menerima International 
Dairy Topics – VIV Asian Dairy Personality Award 2015 di 

Bangkok 
 

Penghargaan ini sebagai pengakuan atas kontribusi FrieslandCampina dan Sybren Attema 
terkait perkembangan industri susu di Asia. 

 
SINGAPURA, 12 Maret 2015 - Sybren Attema, Regional Dairy Development Manager di 

FrieslandCampina, salah satu dari lima perusahaan susu terbesar di dunia, telah dianugerahi 
penghargaan bergengsi International Dairy Topics – VIV Asian Dairy Personality Award at VIV 
Asia 2015 sebagai pengakuan atas kontribusi signifikan kepada industri pertanian Asia melalui 
inisiatif Dairy Development Program yang diprakarsai FrieslandCampina. 

 
Penghargaan yang diberikan kepada Sybren Attema sebagai bentuk apresiasi sekaligus 

perayaan inovasi atas kontribusi signifikan oleh individu dan/atau perusahaan terhadap 
kemajuan sektor pertanian. 

 
Attema berkomentar, "Saya merasa terhormat dan dengan rendah hati menerima 

penghargaan dari VIV Asia ini. Saya ingin mendedikasikan penghargaan ini untuk tim kami di 
FrieslandCampina atas kerja keras bersama dalam membuat perubahan besar dalam kehidupan 
peternak di wilayah tersebut.  

 
“Pertanian merupakan pilar sosial ekonomi utama dalam industri yang kami jalankan dan 

saya bangga bahwa perusahaan kami memainkan peran penting dalam menggerakkan peternak 
sapi perah di seluruh Asia untuk mampu menjalankan bisnis mereka dengan sukses, berbagi 
keahlian kami untuk meningkatkan standar dan kualitas produksi susu lokal, dan pada akhirnya 
meningkatkan kehidupan sehari-hari peternak dan keluarganya.” 

 
Attema merupakan salah satu peternak sukses dari Belanda yang memiliki karir panjang 

dalam industri pengelolaan koperasi susu multi-nasional. Ia memutuskan untuk pindah ke Ho 
Chi Minh, Vietnam di tahun 2011 untuk membangun Dairy Development Program (DDP) 
FrieslandCampina di seluruh Asia Tenggara.  

 
DDP dirancang untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan peternakan susu lokal 

sehingga memacu pembangunan ekonomi lokal dan memenuhi kebutuhan konsumen, 
peternak, masyarakat lokal, pemerintah, dan bisnis. Hal ini juga bertujuan untuk 
mengembangkan kapasitas kelembagaan baru, kebijakan dan praktik dalam pembangunan yang 
menguntungkan peternakan kecil lokal dan negara. 

  

Untuk informasi lebih lanjut: 

FrieslandCampina  
Corporate Communication 
Jan-Willem ter Avest 
T + 31 (0)33 713 3885 
avest@frieslandcampina.com 
www.frieslandcampina.com 



Melalui penyebaran pengetahuan, pelatihan, program pertukaran dan pembentukan sistem 
distribusi susu lokal, Program DDP FrieslandCampina telah didukung lebih dari 40.000 peternak 
sapi perah lokal di Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Nigeria. 

 
VIV Asia adalah pameran dagang industri pertanian terbesar di Asia Pasifik. Acara bergengsi 

ini dianggap sangat baik untuk melihat potensi produksi protein hewani di wilayah tersebut 

yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, industri dan para pelaku perdagangan di seluruh dunia. 

 


