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PT.SOSRO merupakan perusahaan Pertama Indonesia dan Di Dunia yang berani 

mengolah dan menjual Teh dalam kemasan untuk dijual kepada masyarakat, saat ini 

Perusahaan ini semakin berkembang walaupun telah bermunculan perusahaan perusahaan 

lain yang memproduksi produk sama. 

PT.SOSRO dengan teh Botolnya saat ini sudah merambah kemana-mana bahkan 

sampai keluar Indonesia. 

Dengan Iklan “Apapun Makananya Minumnya Teh Botol Sosro”, telah merebut 

hati masyarakat bahkan di restoran-restoran cepat saji seperti MC Donal, KFC dan lain-

lain yang dulu selalu memaket makanan mereka dengan Coca Cola, tapi saat ini karena 

permintaan dari konsumen yang semakin banyak untuk meminta minumannya Teh Botol, 

maka untuk tidak mengecewakan pelanggan Akhirnya mereka memasukan Teh Botol 

Sosro kedalam daftar minuman yang dapat dipesan. 

Walaupun ada produk lain yang dibuat oleh perusahaan lain, tapi dominasi Teh 

Botol tidak dapat digantikan oleh produk lain tersebut, Orang belum dikatakan Minum 

Teh Botol jika yang diminum bukan Teh Botol Sosro 

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka saya dapat menarik kesimpulan bahwa 

PT. SOSRO, dapat dikategorikan kedalam perusahaan yang maju dan berkembang secara 

global dengan pimpinan yang berasal dari keluarga. 

 

Demikianlah tulisan ini dibuat semoga bermanpaat untuk pembaca semua, seluruh 

isi materi ini dapat didownload di http://www.unikomcenter.com/taryana/ 



. BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1. SEJARAH TEH 

A. Kisah SHEN NUNG 

Negeri Cina dipercayai sebagai tempat kelahiran tanaman Teh. Kisah yang paling 

banyak diikuti tentang asal usul Teh, adalah cerita tentang Kaisar Shen Nung yang hidup 

sekitar tahun 2737 sebelum masehi. Kaisar Shen Nung juga disebut sebagai Bapak 

Tanaman Obat-Obatan Tradisional Cina saat itu. Konon kabarnya, pada suatu hari ketika 

sang Kaisar sedang bekerja di salah satu sudut kebunnya, terlebih dahulu ia merebus air 

dikuali di bawah rindangan pohon. Secara kebetulan, angin bertiup cukup keras dan 

menggugurkan beberapa helai daun pohon tersebut dan jatuh kedalam rebusan air dan 

terseduh. Sewaktu sang Kaisar meminum air rebusan tersebut, ia merasa bahwa air yang 

diminumnya lebih sedap daripada air putih biasa, dan menjadikan badan lebih segar. 

Daun yang terseduh kedalam rebusan air sang Kaisar adalah daun Teh. Dan sejak saat itu 

teh mulai dikenal dan disebarluaskan. 

 

(Gambar diambil dari buku : "China-Homeland of Tea", diedit oleh "China National 
Native Produce & Animal By Products Import & Export Corporation", dan diterbitkan 
bekerja sama dengan "Educational & Cultural Press Ltd. Hongkong", 1989.) 



 

B. Kisah DARUMA  

Bangsa Jepang, memiliki cerita lain tentang Teh yang dikaitkan dengan 

penyebaran agama Budha oleh seorang pendeta budha bernama Daruma yang hidup 

sekitar tahun 520 M. Menurut legenda, pohon Teh pertama tumbuh dari potongan 

kelopak matanya. Hal tersebut terjadi karena sewaktu Daruma sedang bertapa, ia tertidur 

dan ketika terjaga ia sangat marah karena ia sampai tertidur pada saat bertapa. Untuk 

mencegah jangan sampai tertidur kembali, maka Daruma memotong kedua belah kelopak 

matanya dan dibuang ke tempat tak jauh dari dia bertapa. Tidak lama setelah itu, tempat 

dimana kedua belah kelopak mata Daruma dibuang tumbuhlah pohon yang kita sebut 

sebagai pohon Teh dan menjadi tanaman Teh pertama versi Bangsa Jepang.  

 

 
(Gambar diambil dari buku : "China-Homeland of Tea", diedit oleh "China National 
Native Produce & Animal By Products Import & Export Corporation", dan diterbitkan 
bekerja sama dengan "Educational & Cultural Press Ltd. Hongkong", 1989.) 
 

C. Kisah LU YU  

Untuk pertama kalinya pada tahun 780 seorang cendikiawan bernama LU YU 

mengumpulkan dan membukukan temuan-temuan akan manfaat dan kegunaan Teh 

kedalam sebuah literatur mengenai Teh, yaitu Ch'a Cing atau The Classic Of Tea. 

 

 

 



 

 
(Gambar diambil dari buku : "China-Homeland of Tea", diedit oleh "China National 
Native Produce & Animal By Products Import & Export Corporation", dan diterbitkan 
bekerja sama dengan "Educational & Cultural Press Ltd. Hongkong", 1989.) 
 

1.2. PENYEBARAN TEH DUNIA  

A. Jalur Sutra  

Selama masa pemerintahan Dinasti Han Tang Soon dan Yuan, komoditas Teh 

diperkenalkan ke dunia luar  (dari Cina ) melalui pertukaran kebudayaan menyeberangi 

Asia Tengah menyelusuri Jalur Sutera 

.  

(Gambar diambil dari : "Microsoft Encarta 96 World Atlas", Microsoft Corporation.) 



B. East India Company 

Pada tahun 1644, East India Company yaitu perusahaan perdagangan Inggris 

dibawah pemerintahan Ratu Elizabeth I - membuka kantor di Xiamen. Pada masa itulah, 

daun Teh dikenal umum sebagai minuman yang diseduh dengan air panas. Dan tahun 

1669, East India company mendapatkan lisensi mendatangkan komoditas Teh dari Cina 

ke Inggris dengan menggunakan kapal Elizabeth I selama sembilan tahun memonopoli 

perdagangan Teh sampai dengan tahun 1833 

 

(Gambar  diambil dari buku : "The Book of Tea", Flammarion, 1992.) 

C.Boston Tea Party 

Bagian cukup menarik dari kisah perdagangan Teh oleh bangsa Inggris adalah 

ketika East India Company pada tahun 1773 boleh berdagang Teh langsung dari Cina ke 

Amerika ( yang pada saat itu masih termasuk ke dalam koloni bangsa Inggris ) dengan 

memotong jalur perdagangan dan perpajakan yang merugikan exportir Eropa dan 

Importir Amerika. Peristiwa itu mengakibatkan marahnya penduduk Boston, dan pada 

saat kapal pengangkut komoditas Teh merapat di pelabuhan Kota Boston, maka serentak 

penduduk kota tersebut menaiki kapal dan membuang seluruh peti yang berisi komoditas 

Teh kedalam laut peristiwa itu dikenal sebagai BOSTON TEA PARTY yang berakibat 

pula tercetusnya revolusi Bangsa Amerika terhadap penjajahan bangsa Inggris 

 

 

 



 
(Gambar  diambil dari buku : "The Book of Tea", Flammarion, 1992.) 

 

D. Masuknya Teh ke Indonesia 

Teh dikenal di Indonesia sejak tahun 1686 ketika seorang Belanda bernama Dr. 

Andreas Cleyer membawanya ke Indonesia yang pada saat itu penggunaannya hanya 

sebagai tanaman hias. 

Baru pada tahun 1728, pemerintah Belanda mulai memperhatikan Teh dengan 

mendatangkan biji-biji Teh secara besar-besaran dari Cina untuk dibudayakan di pulau 

Jawa. Usaha tersebut tidak terlalu berhasil dan baru berhasil setelah pada tahun 1824 

Dr.Van Siebold seorang ahli bedah tentara Hindia Belanda yang pernah melakukan 

penelitian alam di Jepang mempromosikan usaha pembudidayaan dengan bibit Teh dari 

Jepang. Usaha perkebunan Teh pertama dipelopori oleh Jacobson pada tahun 1828 dan 

sejak itu menjadi komoditas yang menguntungkan pemerintah Hindia Belanda, sehingga 

pada masa pemerintahan Gubernur Van Den Bosh, Teh menjadi salah satu tanaman yang 

harus ditanam rakyat melalui politik Tanam Paksa ( Culture Stetsel ). Pada masa 

kemerdekaan, usaha perkebunan dan perdagangan Teh diambil alih oleh pemerintah RI. 

Sekarang, perkebunan dan perdagangan Teh juga dilakukan oleh pihak swasta 

 

 

 

 

 

 

1.3. MENGENALl TEH 



Tanaman Teh dengan nama latin Camelia Sinensis, yang masih termasuk keluarga 

Camelia, pada umumnya tumbuh di daerah yang beriklim tropis dengan ketinggian antara 

200 s/d 2.000 meter diatas permukaan laut dengan suhu cuaca antara 14 s/d 25 derajat 

celsius. Ketinggian tanaman dapat mencapai 9 meter untuk Teh Cina dan Teh Jawa, 

sedangkan untuk Teh jenis Assamica dapat mencapai 12 s/d 20 meter. Namun untuk 

mempermudah pemetikan daun-daun Teh sehingga mendapatkan pucuk daun muda yang 

baik, maka pohon Teh selalu dijaga pertumbuhannya ( dipotong ) sampai 1 meter. 

 
Karena tanaman Teh semakin berkembang menjadi tanaman perdagangan, maka jenis 

tanaman Teh juga berkembang menjadi beraneka ragam. Keragaman ini adalah hasil dari 

penyilangan berbagai jenis tanaman Teh serta pengaruh tanah dan iklim yang 

menghasilkan hasil panen yang berbeda. Hingga saat ini, seluruh dunia kurang lebih 

terdapat 1.500 jenis Teh yang berasal dari 25 negara yang berbeda. Namun jenis Teh 

pada dasarnya hanya terdiri dari 3 kelompok utama : 

a. Black Tea ( Teh Hitam ) Adalah jenis Teh yang dalam pengolahannya, melalui proses 

fermentasi secara penuh. 

b. Oolong Tea ( Teh Oolong ) Adalah jenis Teh yang dalam pengolahannya hanya 

melalui setengah proses fermentasi. 

c. Green Tea ( Teh Hijau ) Adalah Jenis Teh yang dalam pengolahannya tidak melalui 

proses fermentasi. 

 

Di Indonesia, jenis Teh yang paling populer adalah Jasmine Tea ( Teh Wangi Melati ) 

yaitu Teh Hijau yang dicampur bunga melati sehingga menimbulkan aroma atau wangi 

yang khas. 

. 

A. Teh Hitam ( Black Tea ) 

1. Proses Pelayuan 



    - Menggunakan kotak untuk melayukan daun (Whithering 

      trought), merupakan kotak yang diberikan kipas untuk 

      menghembuskan angin ke dalam kotak. 

    - Pembalikan pucuk 2 - 3 kali untuk meratakan proses 

      pelayuan. 

 

2. Proses Penggilingan 

    Bertujuan untuk memecah sel-sel daun, agar proses fermentasi dapat berlangsung 

secara merata. 

 

3. Proses Pengeringan 

    - Menggunakan ECP drier (Endless Chain Pressure drier) & Fluid bed drier. 

    - Kadar air produk yang dihasilkan 3 - 5 % 

 

 
Teh Hitam 

 

B. Teh Oolong ( Oolong Tea ) 

Teh tersebut adalah gabungan teh hitam dan teh hijau. Teh tersebut difermentasi 

dengan cepat, sesudah dan sebelum penggulungan. Warna daunnya setengah coklat. . 

Proses pembuatan teh oolong ( teh semi fermentasi ): 

    1. Daun teh segar (kadar air 75 - 80 %) 

    2. Pelayuan dengan sinar matahari ( 90 menit ) 

    3. Pelayuan dan pengayakan dalam ruangan (4-7 jam ) 

    4. Pengeringan I dengan  sistim Panning ( proses tersebut dilakukan dengan cara 

        melewatkan daun pada lorong / silinder panas (suhu permukaan 300° - 350° C),  

        dengan tujuan untuk menghambat proses oksidasi enzimatis. 



    5. Penggulungan ( 5-12 menit ) 

    6. Pemotongan 

    7. Pengeringan II. 

 
Teh Oolong 

 

C. Teh Hijau ( Green Tea ) 

1. Proses Pelayuan 

- Setelah penerimaan pucuk dari kebun, daun teh ditebar & diaduk-aduk untuk 

mengurangi kandungan air yang  terbawa pada daun.  

- Setelah itu daun teh dilayukan dengan melewatkan daun tersebut pada silinder 

panas ± sekitar 5 menit (sistim panning) atau dilewatkan beberapa saat pada uap 

panas  bertekanan tinggi (sistim steaming), proses pelayuan ini      bertujuan untuk 

mematikan aktivitas enzim sehingga akan menghambat timbulnya proses 

fermentasi. 

- Menurunkan kadar air menjadi sekitar 60 - 70 %. 

 

2. Proses Pendinginan 

    Bertujuan untuk mendinginkan daun setelah melalui proses pelayuan. 

3. Proses Penggulungan daun 

- Menggunakan mesin Jackson, bertujuan untuk memecah sel-sel daun sehingga teh 

yang  dihasilkan akan mempunyai rasa yang lebih sepet. 

- Proses ini hampir sama dengan proses penggilingan pada proses pembuatan teh 

hitam, tetapi untuk proses pembuatan teh hijau daun yang dihasilkan sedapat 

mungkin tidak remuk / hanya tergulung, dan mempunyai rasa yang lebih sepet. 

Proses penggulungan berkisar antara 15 - 30 menit. 

 



4. Proses Pengeringan 

- Proses pengeringan yang pertama dilakukan adalah dengan menggunakan ECP 

drier, kemudian setelah itu langsung dilanjutkan dengan pengeringan menggunakan 

rotary drier. 

- Proses pengeringan pertama akan menurunkan kadar air menjadi 30 - 35 %, dan 

akan  memperpekat cairan sel. Proses ini dlakukan pada suhu sekitar 110° - 135° C 

selama ± 30  menit. 

- Proses  pengeringan kedua akan memperbaiki bentuk gulungan daun, suhu yang 

dipergunakan berkisar antara 70° - 95° C dengan waktu sekitar 60 - 90 menit. 

- Produk teh hijau yang dihasilkan mempunyai kadar air 4 - 6 %. 

 

5. Proses sortasi 

    Proses ini bertujuan untuk mendapatkan teh hijau dengan berbagai kualitas mutu :  

          a. Peko (daun pucuk). 

          b. Jikeng (daun bawah / tua). 

          c. bubuk / kempring (remukan daun). 

          d. tulang. 

 
Teh Hijau 

 

D. Teh Wangi Melati ( Jasmine Tea ) 

1. Proses Pengeringan I 

- Teh hijau dipanaskan dengan menggunakan mesin Rotary drier / Fluid bed drier 

pada suhu 90° - 125° C. 

- Proses penggosongan akan menghasilkan "Cou-cui" berwarna coklat kehitaman 

dengan kadar air 3 - 5 % 

2. Pemilihan bunga 



    Dipilih bunga yang siap mekar & sedapat mungkin memperkecil penerimaan bunga 

"karuk"(kuncup bunga yang belum saatnya mekar), hal ini bertujuan agar proses 

pewangian dapat  berlangsung dengan sempurna. 

 

3. Proses pelembaban 

- Bertujuan untuk mempersiapkan teh agar dapat menerima aroma bunga secara 

maksimal. 

- Dilakukan penambahan air ± 20 %. 

- Proses pelembaban dilakukan pada pagi - siang hari, kemudian teh hasil 

pelembaban ditebar / dibeber membentuk suatu lapisan setebal ± 15 - 20 cm. 

- Setelah itu dilanjutkan dengan proses pewangian, dimana bunga melati 

dicampurkan. 

4. Proses Pengeringan II 

- Menggunakan ECP drier (Endless Chain Pressure drier) dengan suhu berkisar 

antara 110° - 125° C selama 45 - 60 menit. 

- Kadar air produk yang dihasilkan berkisar antara 4 - 6 %. 

    

 
Teh Melati 



1.4. MANFAAT TEH 

 

 

 

 

Memperkuat Gigi & Mencegah Karies pada Gigi
Unsur Flouride ( F ) yang cukup tinggi pada Teh, 
dapat membantu dalam mencegah tumbuhnya karies 
pada gigi serta dapat  memperkuat gigi. 

 

 

 

 

 

Mengurangi Resiko Keracunan Makanan
Unsur Catechin (salah satu unsur dalam Polyphenols), 
telah terbukti bahwa unsur tersebut memiliki 
kemampun untuk menghentikan pertumbuhan 
beberapa bakteri yang menyebabkan keracunan 
makanan (menurut penelitian dari Taiwan dan 
Jepang). 

 

 

 

 

 

Memperkuat Daya Tahan Tubuh
  Dengan adanya vitamin C dan vitamin E, maka Teh 
dapat juga 
  membantu memperkuat daya tahan tubuh 

 

 

 

 

Menyegarkan Tubuh Teh mengandung sejenis kafein 
yang berbeda dengan kopi, maka The juga dapat 
merangsang sistem syaraf tubuh kita sehingga 
pengambilan oksigen kedalam tubuh lebih lancar. 

 

 

 

 

Mencegah Tekanan Darah Tinggi Epigallocatechin 
dan epicatechin gallat yang merupakan varian   dari 
catechin, tenyata mampu bertindak sebagai inhibitor 
dari pada angiotensin trasferase, yaitu enzim penyebab 
tekanan darah tinggi. 
Lebih lanjut dapat pula disimpulkan bahwa dengan 
kemampuan  catechin untuk mencegah tekanan darah 
tinggi,mengurangi kadar kolesterol dalam darah dan 
menangkal radikal bebas,maka catechin juga bisa 
mengurangi resiko penyakit kardiovascular. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Menangkal Kolesterol, Catechin, ternyata 
juga telah dibuktikan bahwa dapat 
mengurangi penimbunan kolesterol 
dalam darah dan mempercepat 
pembuangan  kolesterol melalui feces. 

 

 

 

Mengoptimalkan Metabolisme Gula
 Mangan (Mn), yang terkandung dalam 
Teh bisa membantu penguraian 
 gula menjadi energi. Dengan demikian 
Teh bisa membantu menjaga
 kadar gula dalam darah. 

 

 

 

 

 

Mencegah Pertumbuhan Kanker
Kemampuan Catechin (salah satu unsur 
dalam Polyphenols) dapat
 menghambat terjadinya mutasi pada sel-
sel tubuh dan menetralisir
 radikal bebas. 
 
 

 

..( Temuan - temuan manfaat Teh ini, masih terus dikembangkan 

 



BAB 2 

S  E J A R A H 

 

2.1. SEJARAH SOSRO 

1. Slawi 

Merek SOSRO yang sudah dikenal di masyarakat, sebenarnya merupakan 

singkatan dari nama keluarga yaitu Sosrodjojo yang mulai merintis usaha Teh Wangi 

Melati pada tahun 1940 di sebuah kota kecil di Jawa Tengah bernama Slawi.   Teh Wangi 

Melati   yang  diperkenalkan  pertama  kali  itu  bermerek Cap Botol 

 
 Teh Wangi Melati Cap Botol 

2. Ekspansi Bisnis  

Pada tahun 1965, Teh Wangi Melati merek Cap Botol yang sudah terkenal 

didaerah Jawa mulai diperkenalkan di Jakarta. Pada waktu itu, teknik mempromosikan 

Teh Wangi Melati merek Cap Botol di Jakarta dinamakan strategi Promosi Cicip Rasa 

dimana secara rutin beberapa staf yang dikoordinir oleh Bapak Soetjipto Sosrodjojo 

mendatangi tempat-tempat keramaian dengan menggunakan mobil dan alat-alat 

propaganda seperti memutar lagu-lagu untuk menarik perhatian dan mengumpulkan 

penonton. Setelah berhasil mengumpulkan penonton cukup banyak, penonton yang ada 

tersebut dibagikan secara cuma-cuma contoh Teh Wangi Melati merek Cap Botol ( 

Sekarang disebut teknik Sampling). 



 

Promosi Teh wangi dengan Sistem Cicip Rasa 

Setelah itu, staf yang ada juga mendemokan cara menyeduh Teh Wangi Melati 

merek Cap Botol untuk kemudian dibagikan agar dapat dicicipi langsung oleh penonton 

sehingga mereka yakin bahwa ramuan Teh Wangi Melati merek Cap Botol adalah Teh 

yang memiliki mutu dan kualitas yang baik. 

Teknik merebus Teh langsung di tempat keramaian itu ternyata membutuhkan 

waktu yang cukup lama, sehingga menimbulkan kendala. Penonton yang sudah 

berkumpul menjadi tidak sabar dan banyak yang meninggalkan arena demo sebelum 

sempat mencicipi seduhan teh tersebut. 

Untuk menanggulangi kendala tersebut maka sebelum dibawa ke tempat 

keramaian Teh Wangi Melati merek Cap Botol diseduh terlebih dahulu di kantor dan 

dimasukkan ke dalam panci untuk kemudian dibawa dengan kendaraan menuju tempat-

tempat keramaian untuk dipromosikan 

.  

Promosi kedua Teh yang sudah dimasak dimasukan kedalam panic 

Namun ternyata teknik yang kedua ini juga masih mengalami kendala, yaitu air teh yang 

dibawa dalam panci banyak yang tertumpah sewaktu dalam perjalanan karena kondisi 

kendaraan dan jalan-jalan di Jakarta pada saat itu belum sebaik sekarang. 



Akhirnya ditempuh cara lain, yaitu air teh yang telah diseduh dikantor kemudian ditaruh 

didalam botol-botol bekas limun/kecap yang telah dibersihkan terlebih dahulu untuk 

selanjutnya dibawa ketempat tempat kegiatan promosi Cicip Rasa berlangsung. Ternyata 

cara yang ketiga ini berjalan baik dan terus di pakai selama bertahun tahun.  

 

Promosi ketiga Teh dimasukan kedalam botol bekas 

3. Teh Botol SOSRO 

Setelah bertahun-tahun dilakukan teknik promosi Cicip Rasa, akhirnya pada tahun 

1969 muncul gagasan menjual air teh siap minum dalam kemasan botol dengan merek 

Teh Botol Sosro. Merek tersebut dipakai untuk mendompleng merek Teh seduh Cap 

Botol yang sudah lebih dulu populer dan mengambil bagian dari nama belakang keluarga 

Sosrodjojo. 

 

Desain Botol dari tahun ke tahun 

Untuk kemunculan desain botol pertama, adalah pada tahun 1970 dan desain botol tidak 

berubah, lebih dari 2 tahun. Untuk desain botol kedua yaitu pada tahun 1972 juga 

bertahan sampai dengan 2 tahun. 



Dan pada tahun 1974, dengan didirikan PT. Sinar Sosro di kawasan Ujung Menteng 

(waktu itu masuk wilayah Bekasi, tetapi sekarang masuk wilayah Jakarta), maka desain 

botol Teh Botol Sosro berubah dan bertahan sampai sekarang. Pabrik tersebut, 

merupakan pabrik teh siap minum dalam kemasan botol pertama di Indonesia dan 

pertama di Dunia. 

 

2.2. PERKEMBANGAN SOSRO 
 

1. Bahan Baku 

Bahan baku Teh SOSRO dipilih hanya dari pucuk daun Teh terpilih dan terbaik, 

yang dipetik dari perkebunan milik sendiri.Untuk Produk Teh Botol SOSRO misalnya, 

bahan baku yang digunakan adalah daun Teh Hijau terbaik kualitas Peko yang dicampur 

dengan bunga melati ( atau lebih dikenal dengan Jasmine Tea ), dan campuran gula pasir 

terbaik yang memilik standar warna, rasa dan ukuran yang dikontrol ketat. 

Adapun pengolahannya, dengan menggunakan mesin paling modern dari Jerman 

yang dilakukan untuk menghasilkan produk terbaik dengan standar kualitas terjaga. 

 

 

2. Perkebunan 

Untuk mendapatkan bahan baku terbaik dengan kualitas unggul, maka SOSRO 

memiliki perkebunan Teh affiliasi yang tersebar dibeberapa wilayah di Jawa Barat, yaitu 

:Di Garut dengan luas 455 hektar dengan ketinggian 1.000s/d 1.250 meter diatas 

permukaan laut. 

• Di Tasikmalaya dengan luas 732 hektar dengan ketinggian 800 s/d 950 meter diatas  

permukaan laut. 

• Di Cianjur dengan luas 400 hektar dengan ketinggian 1.000 s/d 1.250 meter diatas 

permukaan laut. 

 



 
Peta Wilayah Perkebunan Sosro 

 

3. Pabrik SOSRO 

 
Peta Pabrik Sosro 

Sosro memiliki beberapa pabrik yang tersebar dipulau Jawa dan Sumatera, yaitu : 

- Pabrik Produk Teh Botol Sosro, berada di Jakarta ( Cakung ), Pandeglang - Jawa 

Barat, Ungaran - Jawa Tengah, Surabaya - Jawa Timur dan Medan - Sumatera 

Utara. 

- Pabrik Peracikan Teh Wangi Melati, berada di Slawi - Jawa Tengah. 

- Pabrik Kemasan Tetra, Kaleng dan Air Mineral berada di Tambun - Bekasi. 

Sedangkan pabrik yang masih dalam tahap perencanaan dan pembangunan berada di 

Cibitung - Jawa Barat dan Gianyar - Bali. 

 

4. Kemasan Produk SOSRO dan Peta Distribusi  Nasional - Internasional 

SOSRO, Saat ini sudah memiliki beberapa aneka jenis produk dan kemasan dari 

Teh Seduh, Teh Celup, Teh Siap Minum sampai Teh Siap Minum Bercita rasa Buah. 



Karena mendapat dukungan dari sistem distribusi yang canggih, maka produk – produk 

SOSRO berhasil menjangkau konsumen diseluruh pelosok propinsi di Indonesia. 

 
 Peta Distribusi Sosro 

Menghadapi era globalisasi, SOSRO sudah siap berekspansi ke pasar 

internasional karena produk – produknya memenuhi kualitas internasional. Dan dengan 

mempersiapkan jaringan Internasional seperti negara-negara ASEAN, Australia dan 

Wilayah Timur Tengah sebagai tujuan ekspor produk SOSRO. 

 

 

5. Sertifikasi Produk 

     Untuk memenuhi kebutuhan konsumen agar mendapatkan produk terbaik dengan 

mutu tetap terjaga, maka SOSRO melakukan langkah sertifikasi produk. Saat ini, setiap 

produk SOSRO dijamin HALAL oleh Departemen AGAMA RI dan dengan standar 

higienis yang dijamin oleh Departemen Kesehatan. Adapun kualitas pengolahan dan 

produknya  terjaga  melalui  sertifikasi  ISO 9002. SOSRO juga menyadari bahwa 

kualitas setiap produknya bisa terjaga apabila dihasilkan dari lingkungan yang baik. 

Tanggung jawab SOSRO terhadap lingkungan, dilakukan dengan melalui Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL ) yang selalu dilakukan pada saat membangun 

pabrik baru atau menambah kapasitas yang ada. System "Waste Water Treatment" yang 

canggih juga dibangun, sehingga air yang dibuang aman untuk lingkungan. 



 
Sertifikasi Produk Sosro 

 

 

2.3. PENDIRI GROUP SOSRO 
 

1. Pendiri Group SOSRO 

Jika kita melihat kembali ke awal tentang sejarah bermulanya usaha keluarga 

Sosro di Slawi, maka kita juga harus mengenal siapa pendiri awal bisnis sosro ini. Beliau 

adalah Bapak Sosrodjojo alm. (gbr. 1) Dan disebut juga sebagai generasi ke- I dengan 

lokasi pemasaran masih berkisar di daerah sekitar Slawi dan Tegal - Jawa Tengah dan 

berdomisili di Kota Slawi.  

 
Bapak Sosrodjojo Pendiri Group Sosro 

Kemudian bisnis yang semakin berkembang ini diteruskan oleh beberapa putra dari 

Bapak Sosrodjojo, yang disebut sebagai generasi ke - 2 yaitu : 



 

 
Gambar 10. Penerus Group Sosro 

a. Bapak Soemarsono Sosrodjojo alm. (gbr. 2) 

b. Bapak Soegiharto Sosrodjojo (gbr. 3) 

c. Bapak Soetjipto Sosrodjojo (gbr. 4) 

d. Bapak Surjanto Sosrodjojo (gbr. 5) 

 

Pada generasi ke - 2 inilah mulai merintis inovasi teh siap minum dengan pendistribusian 

secara nasional dan berkantor di kawasan Cakung - Bekasi. ( dulu bernama Ujung 

Menteng ). 

Pada era 90-an, bisnis keluarga SOSRO telah memasuki generasi ke - 3 dengan 

pengembangan usaha minuman ke berbagai variasi cita rasa, target segmen, benefit dan 

kemasan. Setelah itu, cakupan distribusi produknya telah merambah ke kawasan 

internasional dan tetap menempati kantor usaha di wilayah Cakung. 

 

2. Filosofi SOSRO 

           Sejak Generasi - I, Keluarga SOSRO memiliki satu filosofi yang mulia dan selalu 

diterapkan pada setiap aktivitas bisnisnya. Filosofi tersebut adalah " NIAT BAIK". 

NIAT BAIK ini dijabarkan kepada produk-produk yang dihasilkan ( yang pada saat itu 

Teh Botol Sosro ), yaitu bahwa produk-produk SOSRO tidak membahayakan kesehatan.  



Tidak membahayakan kesehatan dapat dijabarkan kembali bahwa produk SOSRO 

tidak menggunakan bahan pengawet, tidak menggunakan pemanis buatan dan tidak 

menggunakan zat pewarna.  

NIAT BAIK ini juga diterapkan pada proses produksi SOSRO sehingga proses 

produksi yang dilakukan aman bagi lingkungan. Dengan demikian setiap produk SOSRO 

dapat dikonsumsi segala usia sepanjang hari. 

 

 
Filosofi SOSRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 3 

PRODUK SOSRO 



3.1. THE SIAP MINUM 

1. Teh Siap Minum, Teh Wangi Melati 

 
 

KEMASAN KOMPOSISI 

BOTOL 

 

Tipe Kemasan : 
- Botol 

Volume (Netto) : 
- 220 ml/ botol 

Jenis Produk : 
- Teh Wangi Melati 

Ketahanan Produk : 
- 1 Tahun 

Target Segmen : 
- Semua Umur 

Kemasan Luar : 
- Krat Plastik 
- 1 krat = 24 botol 

 
TETRA 

 

Tipe Kemasan : 
- Kemasan Tetra Slim 

Volume (Netto) : 
- 200 ml/ kemasan dan 
- 250 ml/ kemasan 

Jenis Produk : 
- Teh Wangi Melati 

Ketahanan Produk : 
- 1 Tahun 

Target Segmen : 
- Semua Umur 

Kemasan Luar : 
- Karton berombak lapis dua 
- 1 karton = 24 kemasan  
- Maks. 10 susun 

 

 

2. Teh Siap Minum,  Teh Rasa Buah 



KEMASAN KOMPOSISI 

BOTOL 

 

 

Kemasan : 

- Botol 

Volume (Netto) : 

- 235 ml/ botol 

Jenis Produk : 

- Rasa Apel, Lemon dan Aneka Rasa 

Buah 

Ketahanan Produk : 

- 1 Tahun 

Target Segmen : 

- Remaja 

Kemasan Luar : 

- Krat Plastik 

- 1 krat = 24 botol 

TETRA 

 

Kemasan Tetra Genggam 

Volume (Netto) : 

- 200 ml/ kemasan 

Jenis Produk : 

- Rasa Apel, Lemon, Aneka Buah, 

Orange, Strawberry dan Jambu Klutuk 

Ketahanan Produk : 

- 1 Tahun 

Target Segmen : 

- Remaja 

Kemasan Luar : 

- Karton berombak lapis dua 

- 1 karton = 24 kemasan @ 200 ml 

- Maks. 7 susun 

KALENG Tipe Kemasan : 

- Kaleng 



 
 

Volume (Netto) : 

- 318 ml/ kaleng 

Jenis Produk : 

- Rasa Apel, Lemon, Aneka Buah, 

Orange, Strawberry dan Jambu Klutuk 

Ketahanan Produk : 

- 2 Tahun 

Target Segmen : 

- Remaja 

Kemasan Luar : 

- Karton berombak lapis dua 

- 1 karton = 24 kemasan @ 318 ml 

- Maks. 10 susun 

 

 

3. Teh CelupTeh Hitam, Teh Hijau & Teh Wangi 

KEMASAN KOMPOSISI 

Teh Celup SOSRO non eveloped, 

kemasan, 5, 10,15,30,50 

 

 

Tipe Kemasan : 

- Sachet Plastik 

Isi : 

5 Tea bags @ 2gr(non enveloped) 

Jenis Produk : 

Non Enveloped (Teh Hitam) 

Ketahanan Produk : 

1 Tahun 

Target Segmen : 

Keluarga 

Kemasan Luar : 

Karton berombak lapis dua 

8 hanger 

1 hanger = @ 20 sachet plastik 



Teh Celup SOSRO enveloped 
Green Tea 

 

 

Tipe Kemasan : 

- Dus Kertas 

Isi : 

- 25 Tea bags @ 2gr(enveloped) 

Jenis Produk : 

- Envelope (Green Tea) 

Ketahanan Produk : 

- 1 Tahun 

Target Segmen : 

- Keluarga 

Kemasan Luar : 

- Karton berombak lapis dua 

- 10 kemasan shrink Wrap 

- 1 Srink Wrap = 10 dus 

- Maks. 10 susun 
 

Black Tea 

 

Tipe Kemasan : 

- Dus Kertas 

Isi : 

- 25 Tea bags @ 2gr( enveloped) 

Jenis Produk : 

- Envelope (Black Tea) 

Ketahanan Produk : 

- 1 Tahun 

Target Segmen : 

- Keluarga 

Kemasan Luar : 

- Karton berombak lapis dua 

- 10 kemasan shrink Wrap 

- 1 Srink Wrap = 10 dus 

- Maks. 10 susun 
Jasmine Tea Tipe Kemasan : 



 

 

 

- Dus Kertas 

Isi : 

- 25 Tea bags @ 2gr(enveloped) 

Jenis Produk : 

- Envelope (Jasmine Tea) 

Ketahanan Produk : 

- 1 Tahun 

Target Segmen : 

- Keluarga 

Kemasan Luar : 

- Karton berombak lapis dua 

- 10 kemasan shrink Wrap 

- 1 Srink Wrap = 10 dus 

- Maks. 10 susun 



 

3.2. PROSES PRODUKSI 

3.2.1. Proses Produksi Teh Botol 

 

 
A. Deskripsi 

  Produk Teh Botol Sosro, terbuat dari seduhan Teh Wangi Melati, difilter dan 

dicampur dengan sirup gula cair yang diperoleh dengan melarutkan gula pasir putih. 

 

B. Bahan Baku 

    Bahan baku produk Teh Botol SOSRO hanya terdiri dari : 

    - Teh Wangi Melati ( Jasmine Tea ) 

    - Gula Pasir 

    - Air 

 

C. Proses Pembuatan  

    Proses Pembuatan dari Teh Botol Sosro, terdiri dari 5 tahapan, yaitu : 

 



    Tahap I : Penyeduhan TEH 

     Teh Wangi Melati, diseduh di dalam tangki ekstraksi dengan air mendidih yang 

sudah melalui  proses filtrasi dan pemanasan. Setelah proses penyeduhan Teh selesai, 

maka Teh Cair  Pahit ( TCP ) hasil seduhan tersebut dilewatkan ke filter cosmos dan 

ditampung di tangki  pencampuran ( Mixing Tank ). 

 

    TAHAP II : Pelarutan Gula 

     Gula pasir putih, dilarutkan dengan air panas di tangki pelarutan gula sampai 

menjadi sirup gula. Sirup Gula ini kemudian difilter dan dipompa kedalam tangki 

penampungan. 

     

    TAHAP III : Pencampuran 

     Dari tangki penampungan, sirup gula dipompa ke tangki pencampuran hingga 

kadar gula untuk Teh Cair Manis ( TCM ) mencapai standar yang telah ditentukan. 

   

    TAHAP IV : Pemanasan Teh Cair Manis 

     Teh Cair Manis ( TCM ) adalah hasil pencampuran Teh Cair Pahit ( TCP ) dengan 

sirup gula yang kemudian dipompa ke unit pasteurisasi ( Proses Pemanasan ). Pada 

proses ini TCM dipanaskan dengan Heat Exchanger (Pemanas Tidak Langsung) hingga 

mencapai  temperatur diatas 90° C. 

 

    TAHAP V : Pengisian Dalam Botol 

     Dari unit pasteurisasi ini TCM dipompa ke mesin pengisi botol. Di stasiun ini, 

TCM dengan temperatur diatas 90° C diisi kedalam botol panas yang sudah dicuci dan 

steril, sehingga  bebas dari kuman. 

     Dalam keadaan panas, botol langsung ditutup, diangkut dan dibiarkan dingin 

dengan sendirinya. Oleh karena itu, TBS (Teh Botol Sosro) tetap segar dan tahan lama 

walaupun  tanpa penambahan bahan pengawet selama kerapatan botol terjamin. 

. 

 

 



2. Proses Produksi Kemasan Tetra 

 
 

A. Deskripsi 

     Produk Teh Botol Sosro Kemasan Tetra, terbuat dari seduhan Teh Wangi Melati, 

difilter dan  dicampur dengan sirup gula cair yang diperoleh dengan melarutkan gula 

pasir putih. 

 

B. Bahan Baku 

Bahan baku produk Teh Botol Sosro Kemasan Tetra hanya terdiri dari : 

    - Teh Wangi Melati ( Jasmine Tea ) 

    - Gula Pasir 

    - Air 

 

C. Proses Pembuatan  

     Proses Pembuatan Teh Botol Sosro Kemasan Kotak, pada prinsipnya sama 

dengan proses pembuatan Teh Botol Sosro Kemasan Botol. Perbedaannya ada pada 

proses sterilisasi suhu tinggi untuk Teh yang siap dikemas ( dari Buffer / Mixing Tank ) 

dan sterilisasi kertas pengemasnya. Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut : 

 



1. Sterilisasi Suhu Tinggi  

( Ultra High Temperature / UHT ) untuk Teh yang siap dikemas. Dalam proses ini, 

suhu Teh tersebut dipanaskan sampai dengan 141° C hanya untuk ± 3 detik, 

kemudian didinginkan sampai 35° C sebelum diisi ( jadi suhu sebelum diisi adalah 

35° C ). 

2. Sterilisasi Kertas Pengemas 

Kertas tersebut disterilisasi dalam Filling Machine ( sekaligus mencetak / 

mengepak menjadi kemasan kotak dan genggam ). 



 

3.2.2. Proses Produksi Fruit Tea  

1. Proses Produksi Fruit Tea BOTOL 

 
A. Deskripsi 

     Fruit Tea adalah salah satu produk hasil inovasi terbaru SOSRO yang terdiridari 3 

rasa, yaitu : 

        1. Teh Rasa Apel 

        2. Teh Rasa Aneka Buah. 

        3. Teh Rasa Lemon. 

    Fruit Tea merupakan produk minuman teh yang diberi konsentrat buah, dan untuk 

    bahan baku tehnya dari jenis teh hitam. 

 

B. Bahan Baku 

    Bahan baku produk Fruit Tea adalah terdiri dari : 

    - Teh Hitam 

    - Gula Pasir 

    - Konsentrat Buah 

    - Flavour 

    - Air 



 

C. Proses Pembuatan  

    Proses Pembuatan dari produk Fruit Tea, terdiri dari 5 tahapan, yaitu : 

Tahap I : Penyeduhan TEH 

     Teh Hitam diseduh dengan air mendidih di dalam tangki Ekstraksi, selanjutnya 

dilakukan proses Filtrasi sebelum dicampur dengan Syrup gula. 

TAHAP II : Pelarutan Gula 

     ula pasir Industri dilarutkan dengan air panas di dalam Tangki Pelarutan. 

Selanjutnya  Syrup Gula tersebut dilakukan proses pemurnian. 

TAHAP III : Pencampuran 

     ada proses pencampuran ini, Teh hasil seduhan yang telah memenuhi standar (Teh 

Cair ahit / TCP ) dicampur dengan Syrup Gula, Konsentrat buah dan Flavour untuk  

mendapatkan rasa dan aroma yang diinginkan. 

TAHAP IV : Sterilisasi Fruit Tea Manis 

     Fruit Tea Manis yang telah memenuhi standar selanjutnya dilewatkan ke unit 

Sterilisasi   (untuk membasmi bakteri) dengan proses pemanasan suhu tinggi. 

TAHAP V : Pengisian Ke Dalam Kemasan Botol 

     Fruit Tea Manis yang telah melalui proses sterilisasi kemudian dialirkan ke Mesin 

Filler (Pengisisan) untuk dimasukkan ke dalam Botol Steril. 



2. Proses Produksi Fruit Tea Kemasan Tetra 

 
 

A. Deskripsi 

    Fruit Tea adalah salah satu produk hasil inovasi terbaru SOSRO yang terdiri  

    dari 6 rasa, yaitu : 

        1. Teh Rasa Apel 

        2. Teh Rasa Aneka Buah. 

        3. Teh Rasa Lemon. 

        4. Teh Rasa Orange. 

        5. Teh Rasa Strawberry. 

        6. Teh Rasa Jambu Klutuk. 

    Fruit Tea merupakan produk minuman teh yang diberi konsentrat buah, dan untuk 

    bahan baku tehnya dari jenis teh hitam. 

 

B. Bahan Baku 

    Bahan baku produk Fruit Tea adalah terdiri dari : 

    - Teh Hitam 



    - Gula Pasir 

    - Konsentrat Buah 

    - Flavour 

    - Air 

 

C. Proses Pembuatan  

    Proses Pembuatan dari produk Fruit Tea, terdiri dari 5 tahapan, yaitu : 

 

Tahap I : Penyeduhan TEH 

Teh Hitam diseduh didalam tangki ekstraksi dengan air mendidih yang sudah 

melalui proses filtrasi. 

TAHAP II : Pelarutan Gula 

Gula pasir putih dilarutkan dengan air panas melalui filtrasi & pemanasan sampai 

mencapai kadar kemanisan yang diinginkan. Gula pasir yang sudah dilarutkan tersebut 

(dinamakan sirup gula) lalu dilewatkan ke filter Cosmos & kemudian dipompa kedalam 

tangki penampungan sirup gula ). 

TAHAP III : Pencampuran 

Pada proses pencampuran ini, Teh Cair Pahit ( TCP ) hasil seduhan dicampur 

dengan sirup gula dan konsentrat buah & Flavour untuk mendapatkan rasa Fruit Tea yang 

diinginkan. 

  TAHAP IV : Pemanasan 

   Produk yang sudah jadi, kemudian dilewatkan ke mesin Tetra Pack. Didalam 

mesin ini, Produk disterilisasikan dengan menggunakan Ultra High Temperatur ( UHT ). 

Disini, produk dilewatkan pemanas sampai suhu mencapai 141° C selama ± 3 detik dan 

langsung didinginkan kembali sampai suhu kamar. 

TAHAP V : Pengisian Ke Dalam Kemasan Tetra 

Produk yang sudah disterilisasikan kemudian dipompa ke mesin pengisi dengan 

tetap dijaga kesterilisasiannya. Di mesin ini, produk diisikan kedalam paper yang 

sebelumnya juga sudah disterilisasikan. Paper yang sudah berisi produk tadi lalu sealnya 

direkatkan dan papernya dipotong dan dibentuk sesuai bentuk kemasan Tetra Wedge oleh 

mesin pengemasan Tetra Wedge. 



3. Proses Produksi Fruit Tea Kemasan Kaleng 

 

 
 

A. Deskripsi 

     Fruit Tea, adalah salah satu produk hasil inovasi terbaru SOSRO yang terdiri     

dari 3 rasa, yaitu : 

        1. Teh Rasa Apel 

        2. Teh Rasa Aneka Buah. 

        3. Teh Rasa Lemon. 

     Fruit Tea merupakan produk minuman teh yang diberi konsentrat buah, dan 

untuk bahan baku tehnya dari jenis teh hitam. 

B. Bahan Baku 

    Bahan baku produk Fruit Tea adalah terdiri dari : 

    - Teh Hitam 

    - Gula Pasir 

    - Konsentrat Buah 

    - Flavour 

    - Air 

 



 

C. Proses Pembuatan  

Proses Pembuatan dari produk Fruit Tea, terdiri dari 5 tahapan, yaitu : 

Tahap I : Penyeduhan TEH 

     Teh Hitam diseduh didalam tangki ekstraksi dengan air mendidih yang sudah 

melalui proses filtrasi. 

TAHAP II : Pelarutan Gula 

     Gula pasir putih dilarutkan dengan air panas melalui filtrasi & pemanasan sampai 

mencapai kadar kemanisan yang diinginkan. Gula pasir yang sudah dilarutkan tersebut 

(dinamakan sirup gula) lalu dilewatkan ke filter Cosmos & kemudian dipompa kedalam 

tangki penampungan sirup gula. 

 TAHAP III : Pencampuran 

     Pada proses pencampuran ini, Teh Cair Pahit ( TCP ) hasil seduhan dicampur 

dengan sirup gula dan konsentrat buah & Flavour untuk mendapatkan rasa Fruit Tea yang 

diinginkan. 

TAHAP IV : Pemanasan 

     Produk yang sudah jadi kemudian dilewatkan ke unit Pasteurisasi. Di unit ini 

produk disterilkan dengan menggunakan PHE (Plate Heat Exchanger) sampai suhu 

mencapai 95° C, baru kemudian dialirkan menuju mesin pengisian. 

TAHAP V : Pengisian Ke Dalam Kemasan Kaleng 

     Produk yang sudah disterilisasikan kemudian dipompa ke mesin pengisi dengan 

tetap dijaga kesterilisasiannya. 

 



3.2.3. Proses Produksi Kemasan Teh Celup Non enveleope 

 

 
 

Deskripsi 

     Secara prinsip proses produksi teh celup sama dengan proses produksi teh 

lainnya, sesuai dengan jenis teh yang diperlukan.  Perbedaannya hanya terletak pada 

bentuk/ukuran teh yang digunakan. Dalam proses produksi teh celup, teh yang digunakan 

adalah teh yang telah dipotong-potong dengan ukuran kecil atau ukuran halus. Khusus 

untuk teh wangi melati, Teh hijau yang sudah dipotong-potong terlebih dahulu sebelum 

dicampurkan dengan bunga Melati. Yang perlu diingat adalah teh yang dipotong-potong 

menjadi ukuran kecil/halus berbeda dengan apa yang disebut " Tea Dust." 

    " Tea Dust " adalah teh yang berkualitas rendah karena merupakan sisa-sisa dari teh ( 

remukan ). Sedangkan untuk teh celup, teh yang digunakan secara sengaja dipotong-

potong  hingga halus ukurannya. 

Dengan demikian, untuk teh wangi melati celup dan teh hitam celup prosesnya 

sama,  dengan tahap akhir dimasukkan ke dalam pengemasan teh celup. 



 

3.2.4. Proses Produksi Kemasan Teh Celup Enveleope 

 
 

Deskripsi 

Secara prinsip proses produksi teh celup sama dengan proses produksi teh 

lainnya, sesuai dengan jenis teh yang diperlukan. Perbedaannya hanya terletak pada 

bentuk/ukuran teh yang digunakan. Dalam proses produksi teh celup, teh yang digunakan 

adalah teh yang telah dipotong-potong dengan ukuran kecil atau ukuran halus. Khusus 

untuk teh wangi melati, Teh hijau yang sudah dipotong-potong terlebih dahulu sebelum 

dicampurkan dengan bunga Melati. 

Yang perlu diingat adalah teh yang dipotong-potong menjadi ukuran kecil/halus 

berbeda  dengan apa yang disebut " Tea Dust." 



    " Tea Dust " adalah teh yang berkualitas rendah karena merupakan sisa-sisa dari teh     

( remukan ). Sedangkan untuk teh celup, teh yang digunakan secara sengaja dipotong-

potong hingga halus ukurannya. 

    Dengan demikian, untuk teh wangi melati celup dan teh hitam celup prosesnya sama,    

dengan tahap akhir dimasukkan ke dalam pengemasan teh celup 

 

 

3.3 OUTLET 

1. Outlet Produk Teh Botol 

 
 

 

 

 



 

2. Outlet Produk Teh Botol Kemasan Tetra 

 
 

3. Outlet Fruit Tea 

 

 
 



4. Outlet Produk Fruit Tea Kemasan Tetra 

 
 

 

5. Outlet Fruit Tea Kemasan Kaleng 

 
 

 



6. Outlet The Celup 

 
 

7. Outlet The Celup 

 
 



BAB 4 

PETA DISTRIBUSI SOSRO 

 

 
. 

Distribusi Teh Botol Sosro & Fruit Tea Sosro untuk wilayah Nasional 

Wilayah Alamat Telepon Fax 
. 
( Wilayah Jakarta dan Sekitarnya ) 

. 
Jl. Raya Bekasi km. 30 
     Kelurahan Medan Satria 
     Bekasi 17132 
. 

. 
62-21-8840855 
( hunting ) 

. 
62-21-8843320 

( Wilayah Jawa Barat I ) Jl. Soekarno Hatta 325 
     Bandung 40235 
. 

62-22-5203924 62-22-5207336 

( Wilayah Jawa Barat II ) Jl. Merdeka km. 2 no. 125 cimone 
     Tangerang 15114 
. 

62-21-5523512 
62-21-5523601 
62-21-5523488 

62-21-5523678 

( Wilayah Jawa Tengah ) Jl. Siliwangi no. 642 
     Semarang 50148 
. 

62-24-601480 
62-24-601481 

62-24-602738 

( Wilayah Jawa Timur ) Jl. Letjen Sutoyo no. 49-51 
     Waru - Sidoarjo 61256 
. 

62-31-8543237 
( hunting ) 

62-31-8532997 

( Wilayah Bali - Nusa Tenggara ) Jl. Raya Puputan no. 106 
     Kuta - Bali 
. 

62-361-223546 62-361-229344 

( Wilayah Sumatera - Batam ) Jl. Kolonel Yos Sudarso 
     km. 6, 9 
     Tanjung Mulia - Medan 20241 
. 

62-61-616298 
62-61-621704 
62-778-454204 

62-61-621704 
. 
62-778-454204 

( Wilayah Kalimantan Timur ) 
. 
. 
. 
( Wilayah Kalimantan Barat ) 
. 
. 
( Wilayah Sulawesi Selatan ) 
. 
. 
( Wilayah Sulawesi Utara ) 

Jl. H. Adam Malik no. 11 
     RT 20/ RW 07 Karang Asem 
     Samarinda 
. 
Jl. Gusti Hamzah 37 
     ( d/h Pancasila ) Pontianak 
. 
G. Bulu Saraung 6 no. 16 A 
     Ujung Pandang 90115 
. 
Jl. BW Lapian V no. 91 
     ( Samping Hotel Kasatikala ) 
    Manado 

62-541-272670 
. 
. 
. 
62-561-6392 
. 
. 
62-411-320789 
. 
. 
62-431-859337 

62-541-272670 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
62-411-318829 
. 
. 
62-431-859337 

 



. 

Distribusi Teh Celup Sosro untuk wilayah Nasional 

Wilayah Alamat Telepon Fax 
   
DKI Jakarta, Bogor, Sukabumi, Tangerang, 
Serang. 

      
Jl. Bulevar Raya Blok CN 2 No 12 
     Kelapa Gading - Jakarta 14240 

   
62-21-4515729 
62-21-4515735 

   
62-21-4515728 

 Jl. Agung Timur IV Blok O2 
     Kav. 18-19 
     Sunter Podomoro 14350 

62-21-6512277 
62-21-6512323 
62-21-6505106 
62-21-6505271 

62-21-6511951 

Slawi, Brebes, Pemalang, Kadipaten, 
Rajagaluh, Cirebon, Pekalongan. 

Jl. Mayjen Sutoyo No.28 
     Slawi - Tegal 62411 

62-283-91000 62-283-91560 

Yogyakarta, Sleman, Tempel, Muntilan, 
Wates, Bantul, Wonosari, Prambanan, 
Klaten, Jatinom, Pedan. 

Jl. Mangkuyudan No. 58 
     Yogyakarta 55143 

62-274-371621 62-274-371621 

Kebumen, Sumpiuh, Gombong, 
Kutowinangun, Prembun, Sempor, 
Wadaslintang, Kutoarjo, Purworejo. 

Jl. Cendrawasih No. 11 
     Taman Winangun - Kebumen 

62-287-81167 62-287-81167 

Semarang, Kaliwungu, Ungaran, Ambarawa, 
Bandungan, Salatiga, Demak, Kudus, Pati. 

Jl. Mintojiwo Dalam No. 18 
     Semarang 

62-24-7620436 62-24-7620436 

Solo, Boyolali, Kertosuro, Sukoharjo, 
Purwodadi. 

Jl. Punggawan No.29 
     Solo 

62-271-716435 62-271-716435 

Magelang, Wonosobo, Banjarnegara, 
Temanggung, Parakan. 

Jl. Sutopo No. 12 
     Magelang 

62-293-66262 62-293-66262 

Purwokerto, Majenang, Wangon, Cilacap, 
Sidareja. 

Jl. Patriot No. 30 
     Purwokerto 53142 

62-281-35122 62-281-35122 

Pamanukan, Subang, Pegaden, Ciasem, 
Sukamandi, Cisalak, Hauergeulis. 

Jl. Veteran 45 & 53 
     Pamanukan - Subang 41254 

62-260-551671  62-260-551671 

Bandung, Sumedang, Dayeuhkolot, 
Majalaya, Cicalengka, Ujungberung, 
Padalarang, Cimahi, Batujajar, Cisarua, 
Lembang, Cijeurah, Sindangkerta. 

Jl. Sumedang No. 8 
     Bandung 40271 

62-22-708448 62-22-708448 

Karawang, Rangkasdenglok, Cikarang, 
Cibarusah, Sukatani, Lemah abang, 
Purwakarta, Cikampek, Cilamaya, Cikalong, 
Telagasari. 

Jl. Suroto Kunto No. 22 
     Karawang 41313 

62-267-402567 62-267-402567 

Jatibarang, Indramayu, Lohbener, 
Karangampel, Arja winangun, Jatiwangi. 

Jl. Raya Sleman No. 6 
     Jatibarang 45281 

62-234-31602 62-234-31602 

Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Pangandaran. Jl. R.S. Umum No. 30 
     Tasikmalaya 

62-265-334308 62-265-334308 

Medan, Deliserdang, Simalungun, Asahan, 
L. Batu, Tapanuli, Langkat. 

Jl. Kapten Soemarsono No. 40 
     Medan - Helveia 20452 

62-61-8450187 62-61-8450187 

Palembang, Jambi, Prabumulih, Kayuagung, 
Bengkulu, Lubuk Linggau. 

Jl. Segaran No. 209 A 
     15 Illir Palembang 30124 

62-711-351968 62-711-351968 

 



Distribusi Teh Botol Sosro & Fruit Tea Sosro untuk wilayah Internasional 

Wilayah Alamat Telepon Fax 
   
State of Queensland, 
State of New South Wales, 
State of Victoria, 
State of South Australia, 
State of Tasmania. 

   
PONTIAC TRADING CO PTY LTD 
Unit 3 & 4, 2 Burrows Rd South 
St. Peters, NSW 2044 
Sydney - Australia 
 

   
602-9-5195255 

    
602-9-5198993 

State of Western Australia, 
State of Nortern Territory, 
State of Chrismas and Cocos Islands. 

CITYMART ORIENTAL MERCHANT
133 Murray Street 
Perth, Western Australia 6000 

618-9-3258083 618-9-2215551 

Vietnam Ben Thanh Inc. (Sunimex) 
71-79 Dong Khoist., 
1st Dist. Hochiminh City 
Vietnam 

848-8296646 848-8222941 

Brunei Darussalam KINGSTON BEVERAGE & 
CREAMERY SDN BHD 
Lot No. 3-6, Beribi Industrial Complex
Jalan Gadong BE 1118 
Negara Brunei Darussalam 

673-2-447849 673-2-427912 

State of California, USA EMPIRE INTERNATIONAL 
1351 E. Chief Privado 
Ontario, CALIFORNIA 91761 
Phone : 909 923 8588 
Fax : 909 947 6888 

  

 
.Kantor Perwakilan Exsport Sosro 

Wilayah Alamat Telepon Fax  
Singapore  GOLDEN NATURAL BEVERAGES PTE LTD 

5001 Beach Road #04-19 
Golden Mile Complex Singapore 199588 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB 5. 

Peluang Karir di SOSRO 

 

SOSRO memberikan perhatian besar dan dukungan penuh terhadap terwujudnya 

salah satu tugas mulia perusahaan yaitu membangun sumber daya manusia dan 

melahirkan pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. 

Sehubungan dengan tugas mulia tersebut, tentu saja SOSRO mengharapkan 

individu-individu yang handal dan unggul untuk dapat bergabung dengan SOSRO. 

Individu-individu tersebut adalah mereka yang bersemangat dan mempunyai antusiasme 

yang tinggi, dinamis, kreatif, dan mampu menghasilkan karya-karya inovatif, 

berintegritas, serta selalu berkeinginan melakukan yang terbaik (willingness to do more), 

serta memiliki hasrat berprestasi yang tinggi. Kecuali itu, individu-individu tersebut harus 

mempunyai latar belakang pendidikan dari institusi yang berkredibilitas tinggi, mampu 

mengoperasikan komputer dan berbahasa Inggris lisan dan tulisan. 

 

  

Apakah anda salah satunya?  

Jadikan diri anda kandidat terbaik kami. 

 
 

Head Office: 

Jalan Raya Bekasi Km. 28 Cakung, Jakarta 13960, Indonesia PO BOX. 2906/10029 

Phone: (62) (21) 8840855 ( hunting ), Fax: (62) (21) 8843319 

 

. 

 

 


