
 

 

 

 

Siaran Pers 

SEBUAH HARAPAN MELALUI ASI, 
UNTUK BANGSA YANG BERBUDAYA 

 

ASI berperan penting dalam pertumbuhan dan kesehatan bayi. Namun terdapat kondisi-kondisi 

tertentu dimana si Ibu tidak dapat memberikan ASI secara langsung dari payudaranya. Pigeon serius 

melakukan penelitian untuk memberikan solusi alat bantu yang sesuai agar bayi tetap mendapatkan 

ASI yang sesuai dengan cara ibu memberikan langsung kepada sang buah hati. Di sisi lain, Pigeon juga 

peduli dengan kelestarian budaya lokal dan ingin menumbuhkan rasa cinta terhadap kebudayaan 

Indonesia sejak dini. 

 
Jakarta, (2 Oktober 2014 ) Pada hari ini, di Hari Batik Nasional, Pigeon, salah satu produsen 
alat-alat perlengkapan bayi berkualitas menggelar acara “Sebuah Harapan melalui ASI, untuk 
Bangsa yang Berbudaya” seputar pentingnya ASI sebagai asupan terbaik untuk bayi dan usaha 
Pigeon untuk memfasilitasi para ibu agar tetap dapat memberikan ASI ke si buah hati, jika 
pada keadaan tertentu tidak dapat memberikan ASI secara langsung dari payudara seperti saat 
ibu sedang bekerja atau ibu dirawat di rumah sakit. Berkenaan dengan hal tersebut, Pigeon 
juga ingin memperkenalkan kembali botol dengan motif batik yang dirancang khusus oleh Iwet 
Ramadhan, sebagai bentuk kepedulian Pigeon terhadap kelestarian budaya lokal Indonesia. 
 
ASI merupakan asupan terbaik yang dapat diberikan seorang ibu kepada bayinya, karena 
mengandung nutrisi penting bagi pertumbuhan serta membangun antibodi yang melindungi 
bayi dari penyakit. Dengan manfaat yang begitu besar, sebaiknya bayi diberikan ASI sebagai 
asupan eksklusif sejak lahir hingga usia 6 bulan. 
 
Selain manfaat nutrisinya, momen menyusui juga membantu menumbuhkan ikatan yang kuat 
antara ibu dan bayi. Segala kebaikan dari manfaat nutrisi hingga kedekatan hubungan 
tersebutlah yang membuat Pigeon dengan sepenuh hati dan usahanya mendukung kesuksesan 
dari program ASI eksklusif. 
 
Pigeon menyadari, ada keadaan-keadaan tertentu dimana ibu tidak dapat memberikan ASI 
secara langsung kepada bayinya, misal seperti jika ibu sedang dirawat di rumah sakit, untuk 



 

 

ibu-ibu yang berkarir dan harus kembali bekerja setelah cuti melahirkan atau kondisi bayi 
berkebutuhan khusus seperti: bayi lahir prematur, bayi bibir sumbing. Sehubungan dengan 
komitmennya untuk mendukung pemberian ASI eksklusif kepada bayi, Pigeon secara serius 
terus mengembangkan penelitian mengenai perilaku menyusu pada bayi yang baru lahir guna 
memberikan solusi jika dalam kondisi tertentu Ibu tidak dapat memberikan ASI secara 
langsung kepada bayi.  
 
Selama lebih dari 50 tahun, Pigeon terus mengembangkan penelitian mengenai perkembangan 
mulut dan rahang bayi serta perilaku menyusu pada bayi yang baru lahir. Penelitian ini 
dilakukan oleh Pigeon di Pusat Riset Pigeon di Jepang “Joso Laboratory”, bekerja sama dengan 
para dokter anak dari berbagai universitas terkemuka di Jepang dengan tujuan untuk 
merancang dot agar bayi tetap mendapatkan ASI dan menyusu secara alami apabila ibu tidak 
dapat memberikan ASI secara langsung ke bayinya. 
 
Botol dan dot merupakan sebuah kesatuan produk dalam fungsinya sebagai alat bantu agar 
bayi dapat terus mendapatkan ASI secara eksklusif, jika dalam kondisi tertentu ibu tidak dapat 
memberikan ASI secara langsung kepada bayinya. Berpegang pada filosofi 3S (Study, Safety & 
Satisfaction), Pigeon mengembangkan sebuah botol wadah yang aman dan berkualitas, yang 
kemudian dipadu secara apik dengan motif batik yang dirancang oleh Iwet Ramadhan, untuk 
mendekatkan sang buah hati sejak dini dengan kekayaan budaya Indonesia. Kombinasi dari 2 
hal tersebut diharapkan Pigeon dapat memberi solusi bagi para ibu yang perduli terhadap 
pemberian ASI eksklusif dan kelestarian kebudayaan lokal bangsa Indonesia yaitu batik. 
 
“Pigeon memiliki kepercayaan yang sangat besar terhadap program ASI eksklusif, kami percaya 
bahwa ibu dan bayi berhak mendapatkan hal terbaik untuk membantu proses tumbuh 
kembang yang optimal. Untuk itu Pigeon selalu mencari cara yang dapat membantu 
kesukseskan program tersebut, khususnya untuk para ibu yang dalam keadaan tertentu tidak 
dapat memberikan ASI secara langsung kepada buah hati mereka. Kemudian Pigeon juga 
memiliki kepedulian yang besar terhadap kelestarian budaya lokal Indonesia. Kami merasa 2 
hal ini, yaitu bayi sebagai masa depan bangsa dan budaya lokal sebagai identitas bangsa 
memiliki korelasi yang sangat kuat. Oleh sebab itu bertepatan dengan Hari Batik Nasional, 
kami ingin memperkenalkan kembali botol dengan motif batik sebagai harapan Pigeon untuk 
masa depan yang cerah untuk ibu, buah hati dan bangsa ini tentunya,” tutur Anis Dwinastiti, 
Head of Marketing Pigeon. 
 
Dalam mengembangkan botol dengan motif batik di tahun ini, Pigeon bekerja sama dengan 
Iwet Ramadhan. Kolaborasi ini didasarkan pada kesamaan prinsip dalam mengembangkan 
produk berkualitas dan melestarikan salah satu kekayaan budaya lokal yaitu batik. 
 
“Saya sangat antusias saat pertama kali mendengar konsep botol bayi dengan motif batik yang 
ditawarkan oleh Pigeon, apalagi setelah mengetahui kepedulian Pigeon yang begitu tinggi 
terhadap program pemberian ASI eksklusif. Bagi saya dapat terlibat dalam sebuah inisiatif yang 
mencakup 2 hal yang sangat positif yaitu program ASI eksklusif dan pelestarian budaya lokal 
merupakan sebuah kebanggaan. Dalam mendesain corak batik untuk botol ini saya juga 
memasukkan unsur-unsur filosofis di dalamnya seperti Motif Kupu-kupu yang merupakan 



 

 

simbol cinta sejati yang tidak terpisahkan antara ibu dan anak, Motif Bangau yang merupakan 
sebuah titipan doa untuk hidup yang penuh kebahagiaan, lalu Motif Sulur yang mengandung 
harapan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan Motif Bunga Seruni yang 
melambangkan ketulusan dalam menghadapi hidup serta kesejahteraan hingga usia senja. 
Selain untuk mendekatkan bayi dengan estetika budaya lokal sejak dini, simbol-simbol 
tersebut juga menjadi metafora dari sebuah doa untuk kebahagiaan ibu bersama sang buah 
hatinya,” jelas Iwet Ramadhan, Desainer Batik & Pemilik TikShirt. 
 
Selain itu Pigeon juga melakukan program CSR dengan menyumbangkan sebagian dari hasil 
penjualan dari botol dengan motif batik ini kepada anak-anak yang kurang beruntung melalui 
Yayasan Dana Bantuan Anak Sekar Mlatti Femina Group, agar semua bayi dan anak-anak 
Indonesia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.   
 
Harapan Pigeon melalui kehadiran produk botol dengan motif batik ini adalah agar para ibu 
dapat terus memberikan ASI eksklusif kepada bayi mereka apabila dihadapkan dengan kondisi 
tertentu, yang tidak memungkinkannya untuk dapat memberikan ASI secara langsung, 
sehingga bayi dapat tetap bertumbuh kembang secara optimal. Lalu dengan perkenalan sejak 
dini terhadap kekayaan budaya lokal, diharapkan akan tumbuh juga rasa cinta dan kepedulian 
terhadap kelestarian kekayaan nasional kita. 
  

 
###Selesai### 

 
 
 
Tentang Pigeon 
Pigeon didirikan di Tokyo, Jepang pada tahun 1957 oleh Mr. Yuichi Nakata. 

 

Logo Pigeon merupakan perpaduan dua buah hati yang menandakan kasih ibu yang dilambangkan 

oleh hati besar yang selalu menaungi dan melindungi hati kecil Si Buah hati. Logo ini juga 

menunjukan adanya komitmen perusahaan kami yang selalu mengembangkan produk untuk 

memenuhi kebutuhan ibu dan bayi seluruh dunia. 

 

Di dalam menciptakan dan mengembangkan suatu produk, Pigeon selalu menekankan pada filosofi 3S-

nya yaitu Study, Safety dan Satisfaction 

• Study itu dimana seluruh produk pigeon dibuat selalu dilakukan penelitian terlebih dahulu 

dalam setiap pengembangan produknya  

• Safety dimana tujuannya yaitu menyediakan produk yang berkualitas terbaik dan aman bagi 

ibu dan anak. 

• Satisfaction dimana Pigeon selalu memastikan bahwa kebutuhan bayi maupun ibu terpenuhi 

sehingga dapat menghadirkan kepuasan untuk seluruh keluarga. 



 

 

Pigeon memiliki range product yang lengkap dari peralatan bayi, ibu anak sampai remaja, dimana 

category product Pigeon terdiri dari Botol & Dot, accessories, wipes, breast pad, baby toiletries, kids 

toiletries, skin care pigeon (untuk remaja) 

 

Penghargaan: 

 Japan Good Design Award 

 Tokyo Invention Award 

 Mother & Baby Award 

 Top Brand Award 
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