Siaran Pers

Frisian Flag Indonesia Bergerak Bantu Penuhi Kebutuhan Nutrisi untuk Garis
Terdepan Melawan Pandemi COVID-19
Jakarta, 31 Maret 2020 – WHO sudah menetapkan wabah virus korona sebagai pandemi dimana
Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terdampak. Sebagai bagian dari masyarakat
Indonesia, Frisian Flag Indonesia terpanggil untuk peduli dan bertindak secara nyata membantu
sesama. Bersama berbagai pihak, Frisian Flag Indonesia mendukung kesehatan dan kualitas hidup
mereka yang rentan tertular – tenaga medis, jurnalis, keluarga pasien, dan para pekerja sektor nonformal atau pekerja harian serta keluarganya, melalui nutrisi yang terkandung dalam produknya
dengan membagikan 532,000 produk susu yang terdiri dari susu siap minum dan susu bubuk,
dengan total senilai Rp 4 milliar.
Tindakan ini menjadi bagian penting perusahaan dalam perannya sebagai penyedia nutrisi bagi
masyarakat yang dikandung di dalam susu yang diproduksi. Anjuran untuk memenuhi asupan nutrisi
juga diserukan pemerintah Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI yang juga Juru Bicara Pemerintah untuk
Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam sebuah konferensi pers pada Jumat (27/03), agar
masyarakat menjaga imunitas tubuh dengan mengonsumsi makanan bernutrisi baik yang
mengandung protein dan vitamin yang cukup.
Corporate Affairs Director Frisian Flag Indonesia, Andrew F. Saputro, menyatakan, “Di tengah darurat
nasional virus corona, Frisian Flag Indonesia terpanggil untuk melakukan aksi yang diharapkan dapat
meringankan beban masyarakat. Kami memberikan produk susu siap minum FRISIAN FLAG® dan
susu bubuk SUSU BENDERA® 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. Kami juga mengirimkan susu
kepada rekan-rekan jurnalis yang saat ini dituntut untuk tetap berada di lapangan untuk melaporkan
berita COVID-19 terkini agar masyarakat terus mendapatkan berita yang akurat. Sudah seharusnya
kami membantu masyarakat dan pemerintah, khususnya yang bekerja keras menjaga kesehatan
bangsa Indonesia.” Produk susu siap minum FRISIAN FLAG® dan susu bubuk SUSU BENDERA®
terbuat dari susu sapi dengan kandungan protein yang dibutuhkan tubuh.
Dalam pelaksanaannya Frisian Flag Indonesia bekerjasama dengan berbagai mitra yang bergerak
dan turun langsung ke titik-titik pendistribusian bantuan, yaitu: a) aksi #OperasiPanganGratis yang
dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT); b) aksi #NutrisiGardaTerdepan yang digerakkan oleh
mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; c) Career Development Centre
Universitas Indonesia; d) Career Development Centre Universitas Padjajaran; e) Dompet Dhuafa; f)
Kitabisa.com; g) Foodbank of Indonesia; h) Jabar Bergerak; i) Blibli.com, dan; j) puluhan Puskesmas
dan Rumah Sakit serta mitra – mitra lain. “Saat ini bangsa kita sedang mengalami ujian sehingga
penting bagi seluruh korporasibekerjasama dan memberikan bantuan. Frisian Flag Indonesia akan
terus mengedepankan semangat kerjasama untuk membantu masyarakat kita melalui situasi sulit ini,"
tambah Andrew.
Pemberian bantuan yang dilakukan oleh Frisian Flag Indonesia dilakukan secara bertahap sejak 23
Maret 2020 dan akan terus dilakukan hingga April 2020.
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Tentang Frisian Flag Indonesia
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.

