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Rayakan Hari Susu Sedunia 2016, Frisian Flag Indonesia Bersama
Keluarga Peternak Berbagi Manfaat Susu untuk Bangun Keluarga Kuat
Indonesia
Perayaan bersama peternak tunjukkan komitmen Perusahaan untuk terus bermitra dan tumbuh bersama
peternak Indonesia dalam pemenuhan gizi keluarga Indonesia

Lembang, 26 Mei 2016 – PT Frisian Flag Indonesia (FFI) hari ini merayakan World Milk Day (Hari
Susu Sedunia)2016 bersama lebih dari 1.000 anggota keluarga peternak sapi perah binaan FFI di De’ Ranch,
Lembang, Jawa Barat, dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dan keutamaan
susu serta pentingnya mengonsumsi susu secara rutin. Dalam acara yang bertajuk “Ngariung Bareng
Keluarga Peternak”, FFI mengajak peternak beserta keluarganya untuk hadir dan ikut serta dalam berbagai
acara yang edukatif dan menghibur sebagai bentuk perayaan bersama untuk menunjukkan komitmen FFI
dan peternak untuk tumbuh kuat bersama dan berkontribusi dalam upaya pemenuhan gizi keluarga
Indonesia.
Berdasarkan hasil studi SEANUTS (South East Asia Nutrition Survey) yang diinisiasi oleh FrieslandCampina
dan dilakukan terhadap lebih dari 16.000 anak usia 6 bulan – 12 tahun di Indonesia, Malaysia, Thailand dan
Vietnam, saat ini Indonesia tengah menghadapi berbagai permasalahan yang terkait dengan kesehatan dan
gizi, terutama pada anak-anak, seperti kurang aktif, malnutrisi, kekurangan vitamin D serta gangguan
pertumbuhan fisik atau stunting. Kondisi ini juga ditunjukkan dengan masih rendahnya kesadaran
masyarakat untuk mengonsumsi susu secara rutin, dimana menurut data Kementerian Pertanian Republik
Indonesia tahun 2015, tingkat konsumsi susu per kapita di Indonesia masih sangat rendah, yaitu sekitar
12,10 liter per tahun, jauh dibawah tingkat konsumsi susu di negara ASEAN lainnya. Sebagai perbandingan,
tingkat konsumsi susu di Malaysia dan Singapura mencapai masing-masing 50,9 liter per tahun dan 44,4
liter per tahun.
Fakta inilah yang membawa FFI untuk selalu berkomitmen mengedukasi masyarakat mengenai manfaat susu
kepada keluarga Indonesia, termasuk dalam perayaan Hari Susu Sedunia yang tahun ini dirayakan bersama
dengan keluarga peternak sapi perah binaan Koperasi Peternak Susu Bandung Utara di Lembang. Presiden
Direktur FFI Maurits Klavert mengatakan,”Susu merupakan salah satu gizi terbaik yang dihasilkan oleh
alam dan memiliki kandungan vitamin, protein, lemak, kalsium, dan sumber gizi penting lainnya yang
membantu kinerja kognitif dan mendorong pertumbuhan anak yang optimal. Tidak hanya untuk anak, susu
juga memiliki manfaat untuk segala usia. Berbagai keutamaan susu inilah yang ingin terus kami sampaikan
kepada masyarakat Indonesia melalui beberapa kegiatan, termasuk di dalam perayaan Hari Susu Sedunia
kali ini.”
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Di tahun 2016 ini, FFI sengaja merayakannya Hari Susu Sedunia bersama para keluarga peternak.
“Perayaan bersama ini menunjukkan kemitraan yang telah terjalin baik selama ini antara kami dengan para
peternak, serta menunjukkan upaya untuk terus tumbuh menjadi kuat dan besar bersama, tidak hanya
untuk meningkatkan kesejahteraan peternak, namun juga berperan besar untuk pemenuhan kebutuhan
giziuntuk keluarga Indonesia,” tambah Maurits.
Kemitraan antara FFI dan peternak sapi perah di pulau Jawa telah terjalin selama kurang lebih 20 tahun.
Kemitraan tersebut diwujudkan antara lain melalui berbagai upaya pemberdayaan peternak untuk
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka untuk menghasilkan produk susu yang berkualitas melalui
Dairy Development Program (DDP) atau Program Pengembangan Sapi Perah yang berkelanjutan.
Tahun ini, sebagai wujud kemitraan FFI dan peternak di bawah naungan KPSBU, Perayaan Hari Susu
Sedunia mengambil tema “Ngariung Bareng Keluarga Peternak” yang menampilkan aksi hiburan dan edukasi
mengenai berbagai manfaat utama susu dan pentingnya mengonsumsi susu secara teratur. Acara ini
menghadirkanempat boothyang menawarkan kegiatan edukasi ringan namun bermanfaat seperti konsultasi
kesehatan keluarga, demo masak sehat, permainan edukatif untuk anak, dan juga pembagian susu FFI.
Bersamaan dengan perayaan tersebut, tim manajemen FFI juga mengunjungi beberapa sekolah dasar yang
mayoritas murid – muridnya adalah dari keluarga peternak di Lembang untuk menyampaikan pesan secara
langsung mengenai manfaat dan pentingnya mengonsumsi susu secara rutin serta gaya hidup sehat dan
aktif serta mengingatkanbahwa profesi peternak merupakan profesi yang mulia dan membanggakan
karenaberkontribusi pada peningkatan kesehatan dan kecerdasan bangsa.
Sementara itu, Ketua Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) sekaligus Ketua Koperasi
Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU) Dedi Setiadi menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan
perayaan Hari Susu Seduniaoleh FFI yang dipusatkan di Lembang bersama dengan peternak sapi perah dan
keluarganya. “Frisian Flag Indonesia telah sejak lama menjadi mitra kami, para peternak di Lembang ini.
Tidak hanya Perusahaan menyerap hasil susu dari ternak kami, namun juga telah melakukan berbagai upaya
pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kami sebagai peternak. Perayaan bersama ini
memperlihatkan kemitraan yang kuat diantara kami, dan kami berterima kasih kepada FFI yang pada hari ini
mengajak kami dan keluarga untuk bersenang-senang dalam kegiatan yang menghibur sekaligus mendidik.
Sesuai dengan tujuan FFI, kami pun berharap perayaan bersama ini dapat kembali mengingatkan keluarga
Indonesia akan manfaat minum susu secara rutin,” ujar Dedi Setiadi.
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Tentang Frisian Flag Indonesia
PT Frisian Flag Indonesia (FFI) adalah spesialis susu khusus anak-anak dan keluarga di Indonesia dengan merek Frisian
Flag yang juga dikenal sebagai Susu Bendera. Frisian Flag telah menjadi bagian dari pertumbuhan keluarga Indonesia
sejak tahun 1922. Selama lebih dari 93 tahun di Indonesia, Frisian Flag selalu memberikan komitmennya untuk terus
berkontribusi membantu anak-anak Indonesia meraih potensi yang tertinggi mereka, melalui produk-produk kaya gizi.
Sebagai bagian dari FrieslandCampina, 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 dengan
merek Frisian Flag, Omela dan Friso.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.frisianflag.com

Tentang Royal FrieslandCampina
Setiap harinya, Royal FrieslandCampina menyediakan pangan kaya gizi kepada jutaan konsumen di seluruh dunia.
Dengan jumlah pendapatan tahunan sebesar 11.3 miliar euro, menjadikan FrieslandCampina salah satu produsen susu
terbesar di dunia, memasok produk konsumen dan profesional, serta bahan-bahan dan produk setengah matang bagi
produsen keperluan gizi bayi & balita, industri makanan dan sektor farmasi di seluruh dunia. FrieslandCampina memiliki
kantor cabang di 32 negara dan memiliki hampir 22,049 karyawan, serta produknya tersedia di lebih dari 100 negara.
Perusahaan ini dimiliki secara penuh oleh Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A, beranggotakan 19,006 peternak sapi
perah di Belanda, Jerman dan Belgia – membuatnya menjadi salah satu perusahaan susu terbesar di dunia.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.frieslandcampina.com
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