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Sebuah Perjalanan untuk Mengenal Khasiat Teh Oolong 

Lebih Jauh 
 

Teh Oolong merupakan salah satu jenis teh yang telah dikenal didunia karena rasanya 

yang berbeda hasil dari proses oksidasi yang berbeda juga dari teh lainnya seperti teh 

putih atau teh hitam. Lebih dari sekedar rasa Teh Oolong memiliki khasiat yang 

sangat baik untuk tubuh yang telah terbukti secara kedokteran. 

 

Jakarta, 10 April 2013. Hari ini Suntory Garuda Beverage mengadakan acara “A Guilt Free Trip with 

Oolong Tea” yang akan mengupas tuntas segala sesuatu mengenai Teh Oolong, mulai dari sejarah 

dan proses pembuatan hingga seluruh khasiat yang terdapat di dalam Teh Oolong ini bersama 

dengan para ahlinya, di sebuah tempat yang diubah menjadi The House of Oolong untuk sehari.   

Dalam rangka untuk mengenalkan Teh Oolong dengan lebih mendalam maka Suntory Garuda 

menghadirkan 2 narasumber yaitu: Ratna Somantri sebagai salah satu ahli teh di Indonesia yang 

menjadi penggagas terbentuknya komunitas pencinta teh di Indonesia serta telah merilis sebuah 

buku mengenai teh.  Narasumber lainnnya adalah Emilia Achmadi, seorang ahli gizi/Registered 

Dietitian juga dikenal sebagai Nutrisionis yang akan memaparkan mengenai khasiat Teh Oolong dari 

sisi kedokteran.  

“Acara ini kami harapkan dapat membuat semua yang hadir mengenal Teh Oolong lebih jauh lagi 

dan dapat menikmati khasiatnya juga. Suntory Garuda di Indonesia memang ingin memfokuskan diri 

pada minuman teh, yang memang cocok dengan orang Indonesia yang sebagian besarnya menyukai 

minum teh. Oolong menjadi spesial karena masih banyak yang belum terlalu mengenal manfaatnya 

yang secara menyeluruh yang sebenarnya bisa digunakan untuk sehari-hari”, ujar Erwin Panigoro 

selaku Marketing Manager dari Suntory Garuda Beverage Indonesia.    

“Teh Oolong memang menjadi sangat spesial buat saya karena sejak usia muda saya sudah 

diperkenalkan kepada teh ini oleh Nenek saya. Tapi memang masih banyak yang belum mengenal 

dan mengerti bagaimana mengkonsumsinya, kapan dikonsumsinya dan berapa banyak sebaiknya 

yang dapat membantu seseorang untuk bisa mempunyai gaya hidup yang lebih sehat.  Gaya hidup 

masa kini kebanyakan orang dan terutama para pekerja kantoran seringnya memang tidak 
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seimbang. Kebanyakan orang mengkonsumsi apa saja yang ingin mereka konsumsi tanpa 

memikirkan efeknya di jangka panjang, dan Teh Oolong ini dapat menjadi salah satu  cara untuk 

membantu menyeimbangkan gaya hidup tersebut”, ucap Emilia Achmadi, ahli gizi/Registered 

Dietitian, yang juga akan memaparkan seluruh manfaat Teh Oolong pada hari ini.   

“Perbedaan proses oksidasi dari Teh Oolong membuatnya memiliki rasa dan aroma yang sangat 

khas. Teh Oolong diolah dari 3 pucuk daun teh secara khusus dan merupakan hasil setengah oksidasi 

sehingga menciptakan cita rasa berbeda dengan teh jenis lainnya. Sejarah Teh Oolong ini pun 

sebenarnya telah dimulai dari lebih dari 1000 tahun yang lalu, namum memang Oolong belum 

sepopuler teh lainnya,” ucap Ratna Somantri, Ahli Teh Indonesia yang akan mempresentasikan 

sejarah dan jenis-jenis Teh Oolong pada acara ini. 

 

****** 

Tentang Suntory Garuda Beverage 

Suntory Garuda Beverage merupakan Joint Venture Company yang dibentuk antara GarudaFood dengan Suntory 

Beverage & Food pada tanggal 14 Juli 2011 di industri minuman non alcohol. Joint Venture ini merupakan salah satu 

Growth Strategy (strategi pertumbuhan) melalui Strategic Partnership, untuk memperkokoh kiprah kedua belah pihak di 

bisnis minuman dan mewujudkan Visi dan Goal perusahaan ke depan yaitu menjadi  perusahaan minuman ringan 

terkemuka di Indonesia yang menawarkan produk  yang unik  dan memikat dengan harga terjangkau. Saat ini, Suntory 

Garuda Beverage (SGB) memiliki beberapa  kategori yakni; teh, kopi dan fruit flavor drink (minuman rasa buah). 
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