
Campina Peduli Korban Gempa Cianjur 

 

 

Cianjur 6 Desember 2022. Pada tanggal 21 November 2022, gempa berkekuatan 5,6 Magnitudo 

melanda Cianjur dan sekitarnya. Jumlah korban sebanyak 593 orang mengalami luka berat, dan 

korban meninggal dunia sejumlah 334 orang, dan puluhan ribu masyarakat mengalami dampak 

atas kerusakan bangunan, rumah tinggal, tempat ibadah dan juga fasilitas umum lainnya. Gempa 

bumi adalah bencana alam yang susah untuk diprediksi, berbahaya jika tidak diantisipasi. Pasca 

gempa besar minggu lalu, Campina tergerak untuk melakukan aksi turun ke lokasi, ke area yang 

mengalami titik terparah gempa. “Kami melakukan koodinasi dengan berbagai pihak untuk 

mendapatkan informasi yang akurat, untuk tindakan yang tepat”, ujar Ibu Sagita Melati, Corporate 

Secretary PT Campina Ice Cream Industry, Tbk. 

 

Bantuan atau sumbangan diberikan kepada korban gempa bumi Cianjur di daerah Cugenang, 

dimana lokasi ini merupakan wilayah yang mengalami kerusahakan terparah akibat gempa bumi. 

Untuk mensuksekan kegiatan tersebut, Campina bekerjasama dengan Cakra Abhipraya, sebuah 

organisasi non-profit yang digawangi anak-anak muda, melakukan kegiatan sosial kemanusiaan.  

Ibu Sagita menjelaskan “Bersama Cakra Abhipraya, kami melaksanakan serangkaian kegiatan 

dalam upaya psikososial kepada anak-anak yang menjadi korban gempa bencana, seperti 

kegiatan mewarnai, melukis, bermain, bernyanyi bersama icon Campina yaitu sapi Happy Cow, 

dan tentu saja acara ini dilanjutkan dengan makan es krim Campina bersama, yang menjadi 

favorit anak-anak”. 

 

Acara ini dihadiri ribuan anak-anak dan masyarakat yang sangat antusias atas kedatangan 

Campina. Campina bersama para social media influencer mudanya,  turut serta memberikan 

dukungan, motivasi, serta berbagi keceriaan sehingga mereka yang terdampak kembali memiliki 

semangat untuk hidup, dan menyembuhkan trauma pasca gempa bumi.  

 

“Selain itu, kami juga memberikan bantuan langsung tunai ke mitra-mitra Campina yang menjual 

produk Campina, dalam hal ini yang menjadi korban dari musibah gempa ini. Kami ingin lebih 

dekat secara emosional kepada mitra-pelanggan kami dalam masa-masa sulit ini. Tak lupa, kami 

juga memberikan bantuan kepada keluarga karyawan Campina yang tinggal di lokasi gempa ini. 

Kami ingin sedikit meringankan beban mereka”, imbuh Ibu Sagita dalam kunjungan ke lokasi 

gempa hari Senin, 5 Desember 2022. 

 

Harapan dari manajemen Campina, semoga Cianjur lekas pulih dan cepat bangkit, menata 

kembali ekonomi dan sosialnya, untuk masa depan yang lebih baik. 

 

 

 

 



Sekilas Tentang Campina 
 
Tentang PT Campina Ice Cream Industry Tbk (Campina) Campina awalnya merupakan bisnis keluarga 

yang berawal dari sebuah garasi rumah di kota Surabaya, kini telah berkembang pesat menjadi salah satu 

produsen es krim lokal terbesar di Indonesia, bahkan telah mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada Desember 2017. Sejarah Campina di mulai pada 22 Juli 1972 di Surabaya, Jawa Timur, didirikan oleh 

Darmo Hadipranoto beserta istri menciptakan es krim yang bernama Campina. Produsen es krim lokal ini 

terus berinovasi menjawab kepuasan dan keinginan para konsumen, menjaga komitmen untuk menjadi 

yang terbaik, diwujudkan dengan menjaga cita rasa kualitas varian produk favorit yang selalu disukai oleh 

seluruh lapisan masyarakat. Seiring perjalanan waktu, Campina terbukti mampu untuk terus berkembang 

dan memberikan produk-produk terbaiknya ke seluruh keluarga di Indonesia. Produk-produk es krim yang 

diproduksi Campina yang melekat di hati keluarga Indonesia antara lain Hula-hula, Concerto, Happy Cow, 

Tropicana, Neapolitan, Go! Mango, dan masih banyak yang lainnya.  Produk Campina bisa diperoleh di 

toko, minimarket, supermarket dan kanal online atau marketplace di indonesia.  

 

Kunjungi kami di website Campina.co.id, serta e-commerce: icecreamstore.co.id. Media sosial Campina 

Ice Cream (Facebook), @campinaicecream (Instagram), @campinaicecream (Twitter), campinaicecream 

(TikTok) dan Campinaicecream (YouTube)*** 
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