Rabu, 23/12/2009

Sekar Tanjung gandakan produksi susu kemasan
PASURUAN: Pusat Koperasi Industri Susu (PKIS) Sekar Tanjung, Pasuruan, siap memacu produksi
hingga 200 juta pak pada 2010 atau meningkat 100% dibandingkan dengan capaian pada 2009 sebesar
100 juta pak.
Fuad Ardiansyah, Manager PKIS Sekar Tanjung, mengatakan peningkatan produksi tersebut dilakukan
menyusul dicapainya komitmen kerja sama dengan tiga perusahaan lain yang memesan produk susu ke
PKIS.
Selama ini ada empat perusahaan besar yang mengikat kerja sama dengan PKIS sebagai produsen susu.
Keempatnya ialah PT Greenfield Indonesia, PT Danone Indonesia, PT Indolakto, PT Garuda Food.
Di samping itu ada beberapa perusahaan berskala lebih kecil yang mengorder produk Sekar Tanjung.
"Baru-baru ini kami menandatangani MoU baru dengan tiga perusahaan lagi, maka pada 2010 kami akan
meningkatkan produksi hingga 200 juta pack atau double plan," kata Fuad di sela-sela kunjungan Menko
Kesra Agung Laksono ke PKIS Sekar Tanjung, akhir pekan lalu.
Menurut Fuad, proyek ekspansi tersebut memperoleh dukungan pembiayaan dari BNI Syariah sebesar
Rp25 miliar-Rp30 miliar. "Mesin-mesin dari Swedia mulai datang dan di pasang. Februari 2010 mulai
ujicoba produksi dan Maret mulai produksi secara komersial," katanya.
Pasar umum
Selain memproduksi susu ultra high temperature (UHT) kemasan ke beberapa perusahaan tersebut,
Sekartanjung juga memasok produknya ke pasar umum serta kerja sama dengan instansi pemerintah, a.l.
Depdiknas dan Depkes melalui Program Gerakan Minum Susu Segar bagi Kalangan Siswa/Pelajar.
"Dapat dikatakan komposisinya 50:50. Meski diakui yang ke pasar umum masih terbatas karena selain
keterbatasan produksi juga jaringan pasar. Nantilah kalau produksinya sudah meningkat pasar umum akan
diintensifkan."
Sekar Tanjung merupakan perusahaan susu UHT kemasan yang sahamnya dimiliki oleh enam koperasi
susu primer, yakni Koperasi Setia Kawan, Kec. Nongkojajar, Koperasi Suka Makmur, Grati, Koperasi
Susu Dadi Jaya, Kec. Purwodadi, dan Koperasi Susu Sembada, Kec. Puspo (Pasuruan), Koperasi SAE
Pujon, Koperasi Susu DAU, Malang.
Ketika awal beroperasi pada 2005 aset PKIS Sekar Tanjung Rp25 miliar, dan pada akhir 2009 menjadi
Rp60 miliar. Jumlah karyawan yang pada awalnya hanya 50 orang, kini menjadi 300 orang.
Dalam memproduksi susu, Sekar Tanjung menyerap susu dari enam koperasi primer tersebut. "Saat ini
rata-rata 80 ton per hari. Kalau produksinya meningkat dua kali pada tahun depan ya berarti bisa 160 ton
per hari," katanya.
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