Siaran Pers

Frisian Flag Indonesia Salurkan 15 Ribu Kotak Susu untuk Rumah Sakit Darurat Covid-19
Asrama Haji Pondok Gede

Jakarta, 9 Juli 2021 – PT Frisian Flag Indonesia (FFI) sebagai perusahaan produk bergizi berbasis susu
turut berpartisipasi mendukung pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Kali ini, FFI memberikan dukungan logistik lebih dari 15 ribu produk susu cair siap minum FRISIAN FLAG®
untuk para tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 di RS Darurat Covid Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta
Timur, diterima langsung oleh Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan/Chief Ministry Officer
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr. Andi Saguni, MA, Rabu (7/7/2021).
Pemerintah terus berupaya untuk menangani dampak pandemi Covid-19, salah satunya melalui peningkatan
jumlah fasilitas kesehatan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Kesehatan
dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengalihfungsikan Asrama Haji Pondok Gede menjadi RS Darurat
Covid-19 dengan daya tampung hampir 1000 pasien dari wilayah DKI Jakarta yang beroperasi mulai Sabtu
(10/7/2021).
Disela peresmian RS Darurat Covid-19 Asrama Haji Jakarta, Jumat (9/7/2021), Presiden Jokowi mengajak
kepada para seluruh lapisan masyarakat untuk bahu membahu untuk menangani pandemi Covid-19 dengan
harapan penanganan pandemi bisa ditangani sebaik-baiknya.
Senada dengan semangat tersebut, FFI yang telah hadir di tengah keluarga Indonesia selama hampir 100
tahun bersama dengan beberapa perusahaan yang tergabung dalam The European Business Chamber of
Commerce in Indonesia (EuroCham Indonesia) berinisiatif untuk turut andil berkolaborasi dengan
pemerintah dalam menanggulangi pandemi.
Corporate Affairs Director PT Frisian Flag Indonesia Andrew F. Saputro mengatakan kolaborasi dari
berbagai pihak menjadi salah satu kunci untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Menurutnya, dibutuhkan
peran serta dari seluruh lapisan masyarakat hingga sektor industri untuk membantu pemerintah agar
pandemi dapat teratasi dengan baik.
“Dalam kondisi seperti ini, kolaborasi dari berbagai pihak menjadi kunci agar pandemi dapat segera usai. FFI
juga turut mengapresiasi seluruh pihak yang berjuang sebagai garda terdepan dalam penanggulangan
pandemi ini,” ujar Andrew.
Sebelumnya, pada 2020 FFI juga telah menyalurkan sekitar 1,4 juta produk susu cair siap minum FRISIAN
FLAG® dan susu bubuk SUSU BENDERA® bekerja sama dengan berbagai mitra penyalur, seperti Jabar
Bergerak, Aksi Cepat Tanggap, Kitabisa.com, Foodbank of Indonesia dan sebagainya. Donasi disalurkan
kepada garda terdepan pelayanan publik seperti fasilitas kesehatan, Kepolisian, TNI dan masyarakat
terdampak pandemi.
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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 anakanak 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.

