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Momen keagamaan seperti Ramadan menjadi bagian penting 
dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Momentum ini biasa 
digunakan untuk berbagi rejeki terutama berbagi kepada 

mereka yang kurang mampu. Tak hanya berbuat baik kepada sesama 
manusia, penting juga buat kita untuk mempedulikan dan melestarikan 
lingkungan. Upaya tersebut dilakukan pada bulan ini oleh Hero Group 
melalui divisi CSR & Corporate Communication yang turut mengambil 
peran dalam kegiatan kepedulian lingkungan melalui program HERO 
Green Action yang dipusatkan pada pelestarian alam dan ekosistem.

Di lain kesempatan, untuk mengisi kegiatan positif di bulan suci Ramadan, 
divisi CSR & Corporate Communication mengadakan lomba Da’i Cilik 
yang mengasah potensi anak-anak dalam berdakwah ajaran Islam demi 
mewujudkan anak muslim yang cerdas, kreatif dan berprestasi.

Selebihnya, aneka kegiatan di kantor pusat, DC maupun toko kerap 
dilakukan untuk menambah eksistensi dan meningkatkan penjualan demi 
kemajuan perusahaan. Dari kantor pusat, bulan ini kami menghadirkan 
LKS Bipartit, Supplier Import Product Gathering yang diadakan oleh 
divisi MD dan Marketing, Meeting kordinasi LP se-JABODETABEK serta 
RUPS yang diadakan pada 23 Juni lalu. Tak kalah menarik, ulasan tentang 
IKEA yang turut berpartisipasi dalam menyediakan area bermain anak-
anak dalam acara Nordic Family Party 2016. Pada rubrik profil bulan ini, 
tim Hero News mengangkat sosok Bapak Widi Harto, Store Manager 
Giant Bukit Alaya Samarinda yang memainkan peran utama dalam 
memecahkan Ramadhan Challenge beberapa waktu lalu.

Silahkan mengakses Hero News melalui website: 
http://www.hero.co.id/media/heronews. Ini merupakan salah satu 
upaya kami untuk terus berusaha memberikan yang terbaik agar pembaca 
setia Hero News dapat mengakses Hero News dengan mudah dimana pun 
dan kapan pun!

Selamat membaca!
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Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk

STEPHANE
DEUTSCH

Bulan Ramadhan telah mendekati akhir dan sekaligus 
menandai pula berakhirnya kinerja perseroan di kuartal 
kedua di tahun 2016. Saya ingin menyampaikan rasa terima 

kasih saya kepada Anda semua, karena saya yakin kita semua 
telah memberikan usaha dan upaya yang lebih selama periode 
ini. Khususnya kepada tim operasional yang bekerja lebih panjang 
karena promo Midnight Sale. 

Saya sangat senang melihat seluruh toko bersaing secara positif 
untuk meningkatkan pendapatan selama 2 periode Ramadhan 
Challenge. Selamat kepada seluruh pemenang dari kedua periode, 
dimana upaya-upaya yang telah dilakukan telah membantu 
meningkatkan penjualan. Dan saya pribadi berharap, bahwa semua 
upaya ini akan terus berlanjut sepanjang tahun dengan ataupun 
tanpa adanya “Break record Challenge”.

Selain berfokus pada bulan perayaan ini, Saya bangga karena 
Hero Group masih mengambil bagian dan melakukan inisiatif 
untuk berpartisipasi dalam Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kita 
telah mengambil komitmen serius untuk memberikan perhatian 
lebih kepada alam kita dengan membantu masalah lingkungan 
di Jawa Timur, khususnya dalam tindakan konservasi vegetasi 
dan pelestarian sungai Das Brantas, sungai ke-2 terpanjang di 
Jawa Timur. Dengan gerakan ini kita mengharapkan kita dapat 
mengundang lebih banyak orang, kelompok, dan masyarakat untuk 
berperan aktif dalam melindungi lingkungannya. 

Akhir kata, mari kita menyelesaikan bulan Ramadhan ini dengan 
semaksimal mungkin dalam ibadah maupun pekerjaan kita. Dan 
atas nama manajemen PT Hero Supermarket Tbk, saya berharap 
kita semua yang merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437H diberikan 
kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan.

Selamat Hari Raya Idul Fitri!

PRESIDENT
MESSAGE
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HERO GREEN ACTION

Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 
tanggal 5 Juni, PT Hero Supermarket Tbk selalu turut ambil bagian dalam kegiatan 
kepedulian lingkungan melalui program HERO Green Action yang merupakan pro-

gram berkelanjutan CSR HERO Group. Pada tahun ini, kegiatan HERO Green Action 
dipusatkan pada pelestarian alam dan ekosistem yang diadakan dalam dua acara 
yang berbeda, yakni Hero Green Action: Care To Share dan Hero Green Action: 

Giant Peduli Brantas (GIRAS).

2016

CSR NEWS
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Pada Sabtu 28 Mei 2016, PT Hero Supermarket (HERO Group) mengusung 
kegiatan Hero Green Action: Care To Share di SDN Pamarican 2 Serang 
dan situs budaya Tasikardi untuk menebarkan kesadaran akan kuali-

tas kebersihan lingkungan, sosial dan pendidikan di Indonesia. Bekerja sama 
dengan Jurnalis Joran Indonesia (JOJONERS), HERO Group menyebar puluhan 
ribu ikan di Danau Tasikardi Desa Margasana, Kecamatan Kramatwatu, Serang, 
Banten. Bentuk kepedulian ini bertujuan untuk menjaga habitat air danau, pe-
lestarian alam dan mitigasi penurunan populasi padat tangkap dimana Danau 
Tasikardi masih aktif dijadikan danau untuk memancing oleh warga sekitar.

Bekerja sama dengan Jurnalis Joran Indonesia (Jojoners) dan melibatkan 
siswa SDN Pamarican 2 Serang, kegiatan diawali dengan pemberian bantuan 
perangkat komputer dan infocus guna menunjang perbaikan kualitas pendi-
dikan SDN Pamarican 2. Kemudian, para murid dengan antusias mempelajari 
dan melakukan praktek langsung fotografi serta cara membuat artikel koran 
yang dibimbing langsung oleh para jurnalis Jojoners. Kegiatan pada siang itu 
kemudian langsung dilanjutkan dengan menyebarkan benih dan induk ikan 
di sekitar danau. Adapun benih ikan yang disebar adalah ikan mas, patin dan 
lele, yang merupakan spesies endemik di danau tersebut sehingga tidak akan 
memunculkan predator baru yang bisa membahayakan keseimbangan eko-
sistem.

CSR NEWS
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Pada kesempatan lain, rangkaian kegiatan Hero Green Action 
lainnya dikemas dalam program yang berbeda dengan bertajuk 
Hero Green Action: Giant Peduli Brantas (GIRAS) pada 2 Juni 
2016. Dengan melibatkan partisipasi rekan-rekan toko Giant 
area RM 15-17 serta bekerja sama dengan Pusaka Foundation 
dan Jasa Tirta, kegiatan ini mengambil lokasi di mata air Sungai 
Brantas yang berada di Desa Sumberbrantas, Batu, Jawa Timur. 
Sungai Brantas sendiri merupakan sungai terpanjang kedua 
di Jawa Timur yang mengairi 15 Kota Kabupaten. Program GI-
RAS ini tercipta karena dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas 
keadaan di hulu Sungai Brantas, dimana terjadi penurunan debit 
air dari yang sebelumnya 20 liter air per detik saat ini menjadi 
hanya 1-2 liter dan pengolahan lahan pertanian yang tidak pro 
lingkungan.

Seremonial pelaksanaan GIRAS diawali dengan penandatanga-
nan kerjasama (MoU) pelestarian Hulu Sungai Brantas, kemudi-
an dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan 
bantuan fasilitas umum untuk masyarakat dan simbolis pembe-
rian bantuan bibit tanaman penghijauan, serta simbolis penana-
man pohon sebagai bentuk reforestasi hutan di Bukit Permata. 
Selain memperbaiki ekosistem di wilayah tersebut, program 
ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga 
lingkungan melalui diskusi interaktif tentang lingkungan DAS 
Brantas yang bekerjasama dengan Tahura dan LPM Universitas 
Brawijaya. Pelaksanaan program ini juga turut melibatkan ker-
jasama dengan Institut Teknologi Nasional Malang, yang berkai-
tan dengan arsitektur dan aspek teknis lingkungan lainnya.

Pelaksanaan GIRAS akan berlangsung selama dua tahun kedepan guna 
memaksimalkan pelestarian, kesadaran dan keterlibatan masyarakat 
sekitar. Setiap tiga bulan sekali secara rutin akan diadakan juga peman-
tauan dan aktifitas CSR lainnya.

Lingkungan sekitar yang tidak terpelihara dengan baik membuat 
lingkungan rusak dan tercemar. Semoga melalui inovasi green action 
yang telah dilakukan pada tahun ini semakin membuat kita sadar akan 
pentingnya menjaga kelestarian alam sekitar agar lingkungan yang telah 
tercemar ini berubah menjadi lingkungan yang nyaman dan asri. 

CSR NEWS
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~Lomba Da’i Cilik~
Anak Muslim Cerdas, Kreatif dan Berprestasi

Dalam rangka menyambut Idul Fitri 
1437 H, PT Hero Supermarket Tbk (Hero 
Group) melalui divisi CSR & Corporate 
Communication mengadakan ‘Lomba Da’i 
Cilik 2016’ dengan tema Ramadhan Ceria 
1437 H : Anak Muslim Cerdas, 
Kreatif dan Berprestasi. Lomba ini dia-
dakan untuk mengembangkan potensi 
anak-anak berekspresi melalui dakwah 
dan meningkatkan ilmu keagamaan 
serta melatih rasa percaya diri pada 
anak sebagai generasi penerus bangsa.

Sebelumnya, tahap awal seleksi lomba Da’i Cilik telah diadakan di 
5 toko Hero dan Giant, yakni Giant Ekstra Dramaga Bogor, Giant 
Pondok Gede Bekasi, Giant Ekstra Palem Semi, Giant Ekstra Alam 
Sutera, dan Hero Supermarket Emerald Bintaro pada periode Mei 
sampai Juni 2016. Dari proses audisi di toko-toko tersebut, 7 orang 
terpilih akan maju ke babak Grand Final.  

Giant Ekstra Dramaga

Giant Ekstra Alam Sutera

Hero Supermarket Emerald

Giant Pondok Gede Bekasi

Giant Ekstra Palem Semi

CSR NEWS
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Pada Senin, 27 Juni 2016 Grand Final lomba Da’i Cilik diadakan di Ballroom lantai 5 kantor pusat Graha Hero. Acara dibuka 
dengan penampilan Marawis Al Burdah dan lantunan ayat suci Al Quran oleh Hafidz Putri. Adapun partisipan yang mengikuti 
lomba ini yakni siswa-siswi SD usia 8 hingga 10 tahun. Sementara untuk penilaian lomba, dewan juri yang terlibat adalah 
Ustadz Imron Damarsyah, Bapak Kosim (perwakilan SPHS) dan Ustadz Achmad Mulki (perwakilan Dewan Kemakmuran Masjid 
Baitul Kurnia). Adapun kriteria penilaian lomba yakni kelancaran dalam berdakwah, gaya dan tata bahasa, bobot materi yang 
disampaikan, interaksi dengan penonton dan kerapihan berbusana.

Total 7 peserta pun mulai tampil menunjukkan bakatnya dalam berdakwah dengan tema 
‘Idul Fitri’ dengan gayanya masing-masing. Setelah itu, sambil menunggu para juri me-
nilai dan menentukan pemenang, acara di isi dengan penyerahan santunan kepada 100 
anak yatim piatu dari mantan karyawan Hero Group dan sekitar lingkungan kantor pusat 
yang diserahkan oleh Ibu Natalia Lusnita (Senior GM CSR & Corporate Communication) 
dan Bapak Zabiansyah (GM Corporate Industrial & Government Relation). Momen yang 
paling ditunggu pun tiba, yakni pengumuman pemenang Grand Final Da’i Cilik dimana 
Juara 1 diraih oleh Ahmad Zaki Kamil (Hero Emerald) yang berhasil mendapatkan hadiah 
piala dan uang senilai Rp. 5.000.000,-, Juara 2 yakni Aqilla Rasiya Hadianti (Giant Alam 
Sutera) mendapatkan piala dan uang senilai Rp. 3.000.000,-, Juara 3 yakni Syavira Ain 
Azizah (Giant Pondok Gede) mendapatkan piala dan uang senilai Rp. 2.000.000,-. Tak lupa 
juara favorit pilihan para juri yakni Aditya Ramadhani (Giant Dramaga) dan mendapatkan 
piala serta voucher belanja Hero Group senilai Rp. 250.000. Sementara menunggu adzan Maghrib berkumandang, para 

peserta diajak mendengarkan Tausiyah dari Ustadz Imron 
Damarsyah yang berbagi ilmu dengan cara yang menghibur. 
Pembagian goodie bag, 1000 paket makanan buka puasa 
yang juga dibagi-bagikan kepada para peserta, konsumen, 
security dan masyarakat sekitar yang dipusatkan di area 
Mesjid Baitul Kurnia dan area sekitar Pondok Aren serta 
pelaksanaan shalat Maghrib bersama yang menutup acara 
hari itu. Dengan penuh keberkahan, semoga kegiatan ini 
dapat membina keimanan dan ketakwaan yang merupakan 
hal dasar utama pembangunan karakter anak muslim yang 
cerdas, kreatif dan berprestasi.

Pemenang

Juara 1 : Ahmad Zaki (Hero Emerald)

Grand Final

CSR NEWS
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Sebuah perusahaan memiliki kepentingan untuk 
mendapatkan keuntungan dan tentu mengharapkan 
adanya ketenangan dan kenyamanan demi keber-

hasilan perusahaan tersebut. Lembaga Kerjasama Bipar-
tit (LKS Bipartit) adalah forum komunikasi dan konsultasi 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan indus-
trial (produktivitas) di satu perusahaan yang anggotanya 
terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja dan/atau 
serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instan-
si yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pada tanggal 9 Mei 2016 telah dilaksanakan LKS Bipartit yang dihadiri oleh Bapak Stephane Deutsch (Presiden Direktur PT Hero 
Supermarket Tbk), Bapak Arief Istanto (Direktur Corporate Affairs, Industrial Relations & Risk Management), Ibu Hilda Wibowo 
(Direktur HR) dan anggota pemegang kepentingan lainnya. Pertemuan ini dibuka oleh ketua LKS yakni Bapak Zabiansyah (per-
wakilan Manajemen) dan wakil ketua LKS yakni Bapak Jakwan (perwakilan SPHS). Wadah kerjasama ini mulai mengemuka dengan 
melihat beberapa hal. Karena sebelumnya kenaikan gaji tahun 2016 sudah disetujui, maka salah satu agenda pertemuan ini adalah 
membuat draft kesepakatan kenaikan gaji dan beberapa poin yang akan dicantumkan. Dan hal ini perlu untuk disosialisasikan ke 
seluruh karyawan, maka di forum ini juga ditentukan jadwal sosialisasi kenaikan gaji. Semoga pertemuan ini dapat mengembang-
kan hubungan industrial baik untuk kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. 

LKS Bipartit memiliki fungsi yakni:
1.

2.

3.

4.

LKS BIPARTIT
melakukan pertemuan secara periodik dan sewaktu-waktu bila 
diperlukan.
mengkomunikasikan kebijakan perusahaan berkaitan dengan 
peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dan kelangsungan 
perusahaan.
menyampaikan saran dan pertimbangan (REKOMENDASI) kepa-
da pengusaha berkaitan dengan peningkatan fasilitas, sarana 
dan prasarana yang ada di perusahaan.
menyampaikan saran dan pendapat (REKOMENDASI) kepada 
pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.

NEWS
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Program HERO Teaching 2016 yang bertajuk “Learn it, Love it” telah berhasil secara serentak dilak-
sanakan di 25 gerai Giant dan HERO di 25 kota di Indonesia. Dalam program tersebut anak-anak yang 
datang pun diajak untuk menuangkan pengalamannya dalam bentuk karya tulis maupun mewarnai.  

Karya-karya yang terkumpul dari seluruh toko peserta HERO Teaching 2016 dikumpulkan untuk mem-
perebutkan hadiah total jutaan rupiah bagi 3 pemenang dari masing-masing kategori. Kegiatan seperti ini 

diharapkan dapat memacu kreatifitas anak-anak dalam berkarya khususnya karya tulis dan mewarnai. Berikut 
adalah karya para peserta yang berhasil menjadi juara di masing-masing kategori.

Selamat kepada para pemenang dan teruslah berkarya!

Lomba Menulis dan Mewarnai “Learn it, 
Love it” Hero Teaching

Juara 2 - Sang Ayu Made Citra 

Pramesti  

Juara 3 - Aira Cahaya Putri 

SDN 2 Legian

SDN Perigi 03

Juara 1 - Chika H. Afrizka
SDN Margorejo V, Surabaya

Juara 1 - Chairunnisa Kekasih Marwan Juara 2 - Siti Maula Azka Juara 3 - Shafira Yulina Firdausy 

NEWS
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AKSI 
BERDONOR 
DC CIBITUNG

Tidak hanya toko dan kantor pusat yang rutin melaku-
kan kegiatan donor darah, kegiatan sosial tersebut juga 
dilakukan oleh DC Cibitung pada hari Senin, 30 Mei 2016 

di lantai 2 DC Cibitung. ‘Aksi Berdonor DC Cibitung’ dilaksanakan 
pada pukul 08.30 sampai 12.00 dengan mengangkat tagline 
‘Mari beramal dengan berdonor darah, hal ini aman, mudah 
serta menyelamatkan banyak jiwa’. Selain membina perasaan 
simpati dan saling berbagi antar sesama manusia, kegiatan ini 
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pentingnya melaku-
kan donor darah dan mendorong gaya hidup sehat karena do-
nor darah penting bagi kesehatan seperti menjaga kesehatan 
jantung, meningkatkan produksi sel darah merah, mendeteksi 
kesehatan psikologis dan manfaat kesehatan lainnya. Kegia-
tan ini pun berjalan lancar dan dengan banyaknya dukungan 
karyawan, kegiatan donor darah di DC Cibitung kali ini sukses 
mendonasikan 50 kantong darah.     

Pada hari Minggu, 15 Mei 2016 lalu Giant Pondok Chan-
dra dimeriahkan oleh anak-anak yang mengikuti ‘Fishing 
Challenges with Lego’ bersama dengan IT-Smart Robotic 

dan Computer Education. Lomba memancing dengan Lego ini 
diikuti oleh 30 peserta, yang terdiri dari anak-anak customer 
yang berminat dan mendaftar di tempat. Peserta terbagi dalam 
2 kategori yaitu Junior Lego Brick (TK A - B) dan Senior Lego Brick 
(SD kelas 1 - 2). Dimulai pada pukul 10.00, peserta wajib untuk 
merakit sebelum memancing dengan didampingi oleh orang 
tua masing-masing. Terlebih dahulu, mereka mengumpulkan 
dan menyatukan seluruh bagian-bagian lego dalam waktu 10 
menit, lalu mereka bisa langsung memancing memperebutkan 
ikan hanya dalam waktu 3 menit. Lomba ini dipandu oleh Bapak 
Jaenal Arifin selaku DM Fresh Giant Pondok Chandra.

Dengan adanya aktivitas ini diharapkan mampu menambah 
image Giant Pondok Chandra, tidak hanya sebagai tempat ber-
belanja keluarga tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi putra 
putri pengunjung setia Giant Pondok Chandra.     

MERAKIT GEMBIRA 
DENGAN LEGO 
DI GIANT PONDOK 
CHANDRA

NEWS
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IKEA TURUT MERAYAKAN 
NORDIC FAMILY PARTY 2016

Untuk mendekorasi booth, IKEA menggunakan aneka 
macam bentuk soft toys yang digantung pada sebuah 
rangka kayu, yang berfungsi selain sebagai dekorasi juga 
sebagai atap agar area tersebut tidak terlalu terpapar 
sinar matahari.

Selain soft toys, IKEA juga menyediakan tenda-tenda 
dan terowongan kecil bagi anak-anak untuk bermain. Di 
bagian dalam booth, tersedia beberapa meja dan kur-
si yang ditutup oleh kain penutup berwarna hijau dan 
kuning seperti brokoli, untuk mewarnai kuda DALA, ciri 
khas Swedia. Setelah mewarnai, anak-anak dapat mema-
jang hasil kreasinya pada sebuah tiang yang juga telah 
disediakan di bagian belakang dengan menggunakan 
penjepit kayu.

Untuk memeriahkan acara, IKEA juga memberikan dua 
buah lampu sebagai lucky draw prize dan memberikan 
kue gingersnaps gratis kepada seluruh tamu undangan 
perayaan Nordic Family Party 2016.

Kedutaan negara-negara Skandinavia di Jakarta, untuk 
kedua kalinya, melakukan perayaan gabungan pada 
tanggal 28 Mei yang lalu di Hotel Borobudur, untuk 

membuat perayaan yang lebih populer dan menyenangkan 
dalam mempromosikan nilai-nilai keluarga Nordic dan diisi 
dengan rangkaian acara untuk seluruh keluarga.

Dalam meramaikan perayaan tersebut, IKEA Indonesia turut 
berpartisipasi dalam menyediakan area bermain untuk 
anak-anak dan para orangtua. Booth IKEA terlihat sangat 
menonjol dibandingkan booth lainnya karena warna-war-
na yang sangat mencolok. Booth IKEA terlihat sangat padat 
dengan pengunjung saat dimulai acara pada pukul 08:00 
pagi hingga selesai pada pukul 11:30 siang.

Dibagian depan booth, terdapat sebuah papan bertu-
liskan “We take play seriously. All ages are welcome”. Kami 
menganggap bermain bukan hanya untuk anak-anak teta-
pi juga penting bagi orang dewasa. Karena hal ini dapat 
membantu anak-anak dalam mengekspresikan kreativitas 
dan mendukung kebersamaan dalam keluarga.

NEWS
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Pada hari Jumat, 20 Mei 2016 divisi Merchandising (MD) dan Marketing 
Hero Group berkolaborasi mengadakan acara ‘Import Product Supplier 
Gathering’ di Ballroom lantai 5 Graha Hero. Kegiatan yang dilakukan 

satu hari penuh ini bertujuan untuk menyebarkan informasi dan membuka 
kesempatan bagi pemasok untuk bergabung dengan PT Hero Supermarket 
Tbk (Hero Group). Namun, kesempatan ini hanya dibuka untuk pemasok 
produk import Fresh dan Grocery saja. Sebelumnya, supplier gathering sudah 
dilakukan beberapa kali, akan tetapi khusus produk import baru dilakukan 
yang pertama kalinya.

Acara hari itu dihadiri oleh total 70 partisipan dari 30 perusahaan. Ibu Irene 
Putri Sitanggang sebagai GM Private Label membuka acara hari itu dan me-
maparkan company profile Hero Group. Setelah itu, para supplier pun mengi-
kuti sesi one-on-one dengan team MD untuk menjelaskan mengenai company 
profile mereka dan membawa produk yang ditawarkan serta menjelaskan apa 
produk tersebut, asal-usul dibuatnya produk, modal, proses dan informasi lain-
nya. Dalam gathering kali ini, para supplier hanya melakukan engagement dan 
meyakinkan para buyer sebelum menuju ke tahap negosiasi dan deal.

Dengan adanya acara ini, para pemasok tak harus lagi berupaya mencari kon-
tak buyer sebuah perusahaan. Sebagai pionir dalam bisnis ritel, Hero Group 
selalu membuka kesempatan untuk dapat bekerja sama dengan pemasok 
import demi mendapatkan produk Fresh dan Grocery dengan kualitas terbaik.

IMPORT PRODUCT 
SUPPLIER GATHERING
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GIANT YASMIN RAIH 
PENGHARGAAN MALL 
TERBAIK SEKOTA BOGOR

Dalam rangka HUT kota Bogor yang 
ke-534, Giant Yasmin berhasil 
meraih penghargaan sebagai ‘Mall 

Terbaik se-kota Bogor’ pada acara malam 
penganugerahan Bogorku Bersih yang 
diselenggarakan oleh Pemkot Bogor pada 
tanggal 3 Juni 2016 di Ballroom Hotel Braja 
Mustika Convention Hall Bogor.

Adapun penghargaan ini diberikan setelah 
Giant Taman Yasmin berhasil melalui 
proses penilaian yang dilakukan oleh team 
juri profesional selama 3 bulan penuh. 
Team independen memantau, menilai dan 
menentukan yang terbaik dari semua Mall 
yang ada di kota Bogor diantaranya adalah 
Botani Square, Jogja Mall, Lippo Mall Ekalo-
kasari, Bogor Trade Mall (BTM), Warung 
Jambu Mall dan mall lainnya.

Berikut ini adalah beberapa kriteria 
penilaian yang diberikan oleh team juri 
diantaranya : 

1. Kebersihan 
Selama ini team Property Giant Yasmin memang sangat fokus dalam hal kebersihan. Tidak hanya 
untuk lomba ini saja, mereka sudah terbiasa terpacu untuk berlomba dalam menata lingkungan dan 
membersihkan semua sudut ruangan karena selain berdampak baik bagi lingkungan kerja, aktifitas ini 
juga merupakan ibadah. 

2. Recycle and Reuse (Biogas) 
Hal lain yang memiliki nilai lebih dari Giant Yasmin adalah adanya pengolahan Biogas yang baru ber-
jalan selama 3 bulan. Program ini masih dalam tahap uji coba dan merupakan project dari Facility & 
Property Department. Pemanfaatan limbah organik berupa sayuran, buah-buahan, potongan rumput 
taman dan daun yang berjatuhan serta sisa-sisa makanan dari foodcourt diolah menjadi gas untuk 
dimanfaatkan oleh UKM yang ada di toko samping Giant secara cuma-cuma dan ampas dari proses 
itu dimanfaatkan untuk pupuk tanaman yang ada di area taman. Hal ini juga sangat membantu dalam 
mengurangi debit sampah yang ada di Giant Yasmin dan hasilnya berupa gas bisa dinikmati oleh 
masyarakat serta pupuk organiknya untuk kesuburan tanaman.

3. Upaya terhadap konservasi Energy Saving (LED) 
Energy saving juga sudah diterapkan di Giant Taman Yasmin dengan mengganti lampu konvensional 
menjadi LED. Saat ini sudah 90% penerangan yang ada di Mall Giant Yasmin sudah diganti dengan 
lampu LED yang hemat energi, sedikitnya dapat menghemat 60% pemakaian energi setiap bulannya.

4. Keamanan & Kenyamanan Konsumen (Cold, Bright and Comfortable) 
Kriteria terakhir adalah keamanan dan kenyamanan yang tentunya juga sudah menjadi fokus utama 
kami. Menjamin semua customer yang berbelanja di Giant Yasmin merasa aman dari semua perilaku 
kejahatan dan mereka merasa nyaman dalam berbelanja (cold, bright & comfortable) dengan semua 
sarana pendukung yang ada seperti Giant store, Foodcourt, area bermain anak, cucian & salon mobil, 
musholla yang luas serta tenant-tenant pendukung lainnya yang menyediakan perlengkapan dan 
kebutuhan customer. Ini semua  telah menjadikan Giant Yasmin sebagai destinasi One Stop Shopping 
Mall bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya.

Penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kota Bogor terhadap Giant Yasmin tentunya tak terle-
pas dari bantuan, dukungan serta kerja keras semua pihak, khususnya tim Property Giant Yasmin.

“Saya mempunyai ambisi untuk mengubah salah satu toko kita menjadi Hijau. Saya tidak mengira 
bahwa upaya yang sudah kami lakukan membawakan hasil. Tentunya saya sangat bangga. Ini dapat 
memberikan contoh kepada yang lain. Mall kita lebih terawat daripada yang lain karena peran serta 
Store Manager dan Building Manager sangat efektif termasuk para karyawan Giant Yasmin”, ujar Bapak 
Mardi Utomo, GM Repair & Maintenance PT Hero Supermarket Tbk.   

Selamat kepada Giant Taman Yasmin, 
semoga kemenangan ini dapat menjadi 

contoh baik bagi seluruh toko.

NEWS

15

PT Hero Superm
arket Tbk | Hero New

s June 2016



Adapun agenda RUPS Luar Biasa, yakni persetujuan perubahan 
Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan kuasa kepada Bapak 
Arief Istanto, Direktur Independen Perseroan dengan hak subtitusi 
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan 
keputusan agenda Rapat hari itu. 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan wadah para 
pemegang saham untuk mengambil keputusan penting ber-
kaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan dengan 

memperhatikan peraturan. Keputusan yang diambil dalam RUPS 
didasari pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

Bertempat di Ballroom lantai 5 Graha Hero Bintaro pada Kamis 23 
Juni 2016, PT Hero Supermarket Tbk (Hero Group) mengadakan Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa yang dimulai pada pukul 10.00 pagi. Dihadiri oleh 
Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Pemegang Saham, Notaris dan Biro 
Administrasi Efek. Adapun keputusan yang diambil pada RUPS Tahunan 
kali ini adalah:

1a. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2015 dan pengesahan 
Laporan Keuangan Perseroan 2015 untuk tahun buku yang berakhir 
pada 31 Desember 2015 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Ko-
misaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 
2015.

1b. Pemberian dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) ke-
pada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengenai 
tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama 
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015, selama tinda-
kan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan 
dan Laporan Keuangan Perseroan.

2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit 
Laporan Kauangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 
Desember 2016 serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan 
Direksi sesuai kapasitas masing-masing untuk menetapkan honorarium 
dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perse-
roan untuk tahun buku 2016.

Rapat Umum Pemagang Saham 
PT Hero Supermarket Tbk, 
23 Juni 2016
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Pada 25 Mei 2016 lalu, tampak anak-anak berseragam putih 
berbaris di area lobby Giant Tangerang Citra Raya. Mereka adalah 
murid-murid dari sekolah SD Citra Raya Berkat. Kunjungan ini 

merupakan kegiatan untuk pembelajaran bagi siswa-siswi kelas 3 SD 
untuk mengalami langsung tata cara berbelanja dan pengenalan toko 
ritel pada umumnya.

Total 108 siswa-siswi dan 8 guru pendamping diajak mengelilingi toko, 
mereka pun diberikan arahan bagaimana cara melihat price card dan 
memilih produk mulai dari lorong elektronik, household, toys dan lain-
nya. Tak lupa, mereka juga mengunjungi area Grocery dan 
diberikan pengarahan untuk memperhatikan tanggal kadaluarsa 
sebelum membeli. Lalu di area Fresh mereka mendapatkan 
pengarahan tentang bagaimana cara memilih produk yang baik mulai 
dari buah, seafood, poultry dan proses produksi bakery. Setelah puas 
mengelilingi toko, mereka pun mempelajari tata cara proses 
pembayaran di kasir dan penggunaan kantong belanja yang ramah 
lingkungan.

Di lain kesempatan, dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang menga-
dakan Pasar Murah pada 2 Juni 2016. Giant Tangerang Citra Raya turut 
berpartisipasi dalam bazaar ini. Bazaar tersebut menyediakan bahan 
kebutuhan pokok seperti minyak sayur, gula, makanan dan minuman 
dengan harga murah demi memudahkan dan memenuhi kebutuhan 
masyarakat untuk berbelanja. Berlokasi di halaman kantor Kecamatan 
Legok, tepat pukul 08.00 Pasar Murah pun mulai dikerumuni 
masyarakat sekitar yang mayoritasnya adalah ibu rumah tangga. Acara 
ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
Kabupaten Tangerang dan Camat Legok. Giant Citra Raya turut berpar-
tisipasi dalam kegiatan ini untuk membangun hubungan baik dengan 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang dan mem-
berikan image harga murah serta pelayanan yang baik kepada warga 
sekitar sehingga dapat menarik mereka untuk berbelanja di toko Giant 
Tangerang Citra Raya.

Kunjungan Sekolah dan 
Pasar Murah Giant 
Tangerang Citra Raya
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Memasuki momen bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1437 H, kegiatan 
operasional menjadi sangat padat, terutama dalam penerimaan barang 
serta dalam penyimpanan barang. Dengan adanya peningkatan kegia-

tan tersebut, tentunya akan timbul masalah-masalah yang berhubungan dengan 
operasional toko. Untuk mengantisipasi masalah-masalah tersebut, maka Team LP 
HO mengadakan acara dengan mengundang seluruh perwakilan LP se- 
JABODETABEK.

Acara meeting koordinasi diadakan pada hari Selasa, 31 Mei 2016 pukul 09.00 
- 16.30 dan dihadiri oleh 112 perwakilan dari seluruh LP toko se-JABODETABEK. 
Acara diawali dengan sambutan dari Bapak Grudo Wicaksono sebagai GM LP dan 
selanjutnya para partisipan diberikan beberapa materi mengenai SOP Receiving, 
studi kasus mengenai kasus-kasus pada Ramadhan dan Lebaran tahun 
sebelumnya, mengenai CCTV, mengenai cara menjalin hubungan dengan 
lingkungan sekitar toko, mengenai security dan penanganan barang kadaluarsa 
serta mengenai Health and Safety.

Seluruh peserta mengikuti acaranya dengan antusias, yang terbukti dalam sesi 
diskusi mereka berperan aktif dengan memberikan pertanyaan dan pendapat. 
Dalam acara ini juga diberikan permainan-permainan yang melatih ketelitian dan 
kerjasama team.

Di akhir acara, penghargaan pun diberikan kepada LP toko yang 
berprestasi, dimana tolak ukur prestasi tersebut dilihat dari kualitas dan 
kuantitas hasil penangkapan pengutil, shrinkage toko dan performa dari staff LP 
yang berada di toko tersebut.

MEETING KOORDINASI 
LOSS PREVENTION 
JABODETABEK
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Pada hari Kamis, 26 Mei 2016 lalu, Giant Ekstra Jatiasih 
merayakan ulang tahunnya yang ke-7. Berbagai kegia-
tan lomba diadakan sebelum hari H untuk memeriah-

kan ulang tahun Giant Ekstra Jatiasih. Lomba tersebut diikuti 
oleh seluruh karyawan toko. Karyawan tampak seru dan 
kompak mengikuti lomba yang terdiri dari lomba tebak kata, 
lomba tebak gaya, tarik tambang dan yang lainnya. Kegiatan 
ini diadakan untuk mempererat hubungan para karyawan. 
Acara lainnya juga diadakan tepat pada hari ulang tahun, 
yang diawali dengan pengajian dan sambutan dari Ibu Anani 
Hakim selaku Store Manager Giant Ekstra Jatiasih. Selan-
jutnya, acara yang paling ditunggu oleh kurang lebih 205 
orang yang hadir pagi itu, yakni pengundian doorprize dan 
pengumuman pemenang lomba. Kemeriahan dari seluruh 
karyawan, SPG/SPM dan manajerial begitu terasa saat pemo-
tongan kue ulang tahun dan nasi tumpeng.

Semoga Giant Ekstra Jatiasih bisa terus berpartisipasi dalam 
membangun perusahaan dengan menjalin komunikasi yang 
baik dan tetap pada satu tujuan yakni mencapai target pen-
jualan dan selalu memuaskan pelanggan.

Selamat Ulang Tahun Giant Ekstra Jatiasih!  

Pada bulan Mei 2016, Giant Suncity bersama Fiesta menggelar acara Fiesta Family 
Fun Cooking 2016, dimana pesertanya terdiri dari anak-anak beserta orang tuanya. 
Dengan mengusung tema masakan Chinese food semua peserta terlihat semangat 

penuh keceriaan dan kompak. Segala kreativitas dalam mengolah masakan dan dalam 
penyajiannya pun diperhitungkan. Hal yang istimewa dalam lomba ini adalah semua 
peserta diberi keleluasaan dalam mengolah masakan maupun penyajiannya. Lomba ini 
dimulai dengan lomba kreativitas dalam menyanyi jingle Fiesta yang kemudian dilanjut-
kan dengan acara inti yaitu lomba memasak, kuis, serta fun game yang dikemas dengan 
penuh keseruan dan kegembiraan.

Dalam kesempatan lainnya, pada bulan Mei lalu Giant Suncity kembali menggelar 
kompetisi skill untuk para kandidat karyawan teladan, dengan tema ‘Adu Ketepatan dan 
Kejelian’ dalam berbelanja dengan waktu yang terbatas. Para kandidat saling berkompe-
tisi untuk bisa menemukan target barang belanjaannya dengan waktu yang ditentukan. 
Disinilah peran pengetahuan akan produk maupun rak tempat display diuji.

Selain itu di penghujung Mei, tepatnya tanggal 27-29 Mei 2016, karyawan Giant Suncity 
kembali menyatukan satu semangat untuk satu tujuan yang sama “Breaking Record – 
Ramadhan Challenge Part I”. Dengan atribut yang bertema “Ayo Rek Blonjo” dan tema 
belakang “Cuci Gudang”, segenap karyawan Giant Suncity memiliki semangat yang sama 
untuk mengajak para customer untuk berbelanja. Meski setelah berusaha dengan segala 
totalitas, Giant Suncity belum mencapai target. Akan tetapi tim Giant Suncity tetap men-
jadi tim yang luar biasa yang memiliki satu tujuan dan kekompakan yang sama. Together 
everyone achieves more!

GIANT EKSTRA JATIASIH 
MENGINJAK USIA KE-7

SEMANGAT MEI GIANT SUNCITY
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Pada hari Rabu, 15 Juni 2016, MFT kemba-
li mengadakan Induction Training untuk 
karyawan baru di Divisi Commercial  Giant, 

Hero dan Guardian di Lounge lantai 5 Graha Hero.

Training kali ini dihadiri oleh 17 orang peserta dan 
merupakan training ke-6 sejak diadakan pertama 
kali pada bulan Juli 2015. Materi training yang 
diberikan mencakup New Article Registration, Data 
Attributes, Cost Price dan Promotion dengan meng-
gunakan metode praktek langsung di SAP dan studi 
kasus.

Tujuan dari training ini adalah untuk memberikan 
informasi terperinci yang berkaitan dengan proses 
kerja antara MFT dengan bagian Commercial lain 
agar pada saat melaksanakan pekerjaan sehari-hari 
para peserta training bisa memberikan data yang 
akurat dan tepat waktu yang tentunya akan menun-
jang operasional toko untuk memberikan pelayanan 
yang lebih baik kepada konsumen.

Selain pelaksanaan Induction Training bagi karyawan 
baru, diharapkan dapat dilakukan juga Refreshment 
Training bagi seluruh karyawan Commercial untuk 
memberikan informasi terkini tentang proses kerja 
di MFT.

MFT INDUCTION
TRAINING
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Bapak Widi Harto
Store Manager 
Giant Alaya Samarinda

“Menjadi inspirator 
bagi semua team 
agar bisa mengelola 
dan memanfaatkan 
semua potensi 
secara efisien dan 
efektif, sehingga 
mampu menciptakan 
kinerja dan prestasi 
yang luar biasa.”

dimana saja. Bahkan saat ini istri dan anak-anak saya ikut 
diboyong ke Samarinda, sehingga menambah motivasi 
saya untuk bekerja”, ujar Bapak Widi Harto.

Dalam memecahkan Ramadhan Challenge tahun ini, 
Bapak Widi Harto pun membagikan rahasianya. Strategi 
yang diterapkan adalah dengan melakukan persiapan 
dalam penyediaan barang secara maksimal tanpa 
shortage, memasang spanduk dan umbul-umbul di area 
strategis, melakukan penyebaran mailer di perempatan 
jalan, perumahan dan pawai mobil yang dilakukan 
setiap hari selama periode berlangsung. “Saya sangat 
senang bisa membawa team dan Giant Alaya menjadi 
yang terbaik dalam meraih Ramadhan Challenge. Segala 
sesuatu yang ingin kita capai tak lepas dari rintangan 
dan halangan. Jika kita berusaha tanpa adanya totalitas 
tentu akan mudah bagi kita untuk berhenti dan 
menyerah. Dengan totalitas, kita akan terus bertahan 
dan berjuang untuk mewujudkan impian kita”, ungkap-
nya.

Beliau pun tak akan menyerah untuk mencapai target 
penjualan sehingga bisa ikut memajukan perusahaan 
demi kesejahteraan karyawan. Tentunya, dengan 
keyakinan, sikap dan totalitas yang kuat dari team akan 
membangun Giant Alaya lebih baik lagi di tahun yang 
akan datang.

Pada bulan yang penuh berkah, Manajemen 
kembali memberikan tantangan kepada 
toko-toko untuk memecahkan rekor penjualan 
dengan tema ‘Ramadhan Challenge’. Dalam 
tantangan kali ini toko-toko memiliki dua 
kesempatan untuk menang karena tantangan 
dibagi dalam dua periode. Giant Ekstra Alaya 
Samarinda berhasil memecahkan rekor pen-
jualan dengan sales growth terbaik menduduki 
peringkat pertama di periode 1 dan peringkat 
kedua di periode 2. Kemenangan ini membawa 
tim Hero News untuk mengulas Profil Bapak 
Widi Harto sebagai Store Manager Giant Alaya 
Samarinda, yang memainkan peran utama 
dalam memecahkan rekor penjualan ini.

Bapak Widi Harto mulai bergabung dengan 
Hero Group sebagai Store Manager pada tahun 
2011 di Giant Ekstra Cimanggis. Sebelumnya, 
suami dari Ibu Rita Machdi ini sudah meniti 
karir di bidang ritel sejak tahun 1998. Posisinya 
sebagai Store Manager merupakan posisi yang 
memiliki tanggung jawab maksimal. Banyak 
pengalaman menarik yang dialami beliau saat 
pertama kali bergabung, salah satunya saat 
Bapak Widi Harto harus melakukan remodeling 
besar di Giant Cimanggis secara terus-menerus 
selama kurang lebih 5 bulan hingga membawa 
hasil penjualan dan PBIT yang bagus. Setahun 
bekerja di Giant Cimanggis, beliau ditempatkan 
di Giant Kalibata selama 9 bulan. Setelah 3 
tahun lebih ditempatkan di Jakarta, bapak dari 
Erlinda, Kevin dan Karina ini dipindahkan ke 
Giant Ekstra Alaya yang berlokasi di Sama-
rinda hingga saat ini. “Keluarga saya sangat 
mendukung penuh pekerjaan saya sebagai 
karyawan Hero Group yang siap ditempatkan 
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BEKERJA DENGAN 
CINTA, MELAYANI 
DENGAN HATI

Rangkaian pelatihan selanjutnya adalah Motivasi dan Team Build-
ing. Sesi Motivasi dilaksanakan pada tanggal 2, 3 dan 4 Mei 2016, 
dilakukan di area toko sebelum jam operasional toko dimulai. 
Pelatihan yang dimulai pada pukul 6.30 ini, tidak hanya diikuti oleh 
seluruh karyawan, tetapi juga diikuti oleh SPG, Staff Cleaning Ser-
vice dan Security yang bertugas di Hero PIM. Dalam sesi motivasi, 
para peserta diajak untuk tetap mempunyai semangat kerja yang 
positif selama menghadapi refurbishment dan khususnya pada saat 
re-opening.

Rangkaian training terakhir adalah Team Building yang dilaksanakan 
pada tanggal 17 Mei 2016 di lapangan parkir Pondok Indah Mall. 
Dengan total peserta 120 orang, peserta dibagi menjadi 6 kelom-
pok. Sesi awal dibuka dengan energizer kepada seluruh peserta dan 
diikuti dengan penampilan yel-yel dari masing-masing kelompok. 
Pada sesi ini, kelompok yang paling kreatif dan kompak lah yang 
menjadi pemenangnya. Sesi selanjutnya adalah “Human Chain 
Game”, dimana setiap kelompok dituntut untuk mencapai target 
yang telah ditentukan secara bersama dengan komunikasi dan 
koordinasi serta kreatifitas yang baik. Hal ini tentunya diibaratkan 
seperti pada pekerjaan sehari-hari di toko. Terakhir, kegiatan ini 
ditutup dengan seluruh tim Hero PIM diharuskan memecahkan 
record yang ditentukan oleh fasilitator. Tentunya diharapkan lewat 
permainan “Break The Record” ini, karyawan Hero PIM dapat memi-
liki semangat kerja yang positif setelah refurbishment dan dapat 
memenangkan kompetisi secara sehat, serta sesuai dengan tema 
dari seluruh rangkaian training, diharapkan seluruh tim Hero PIM 
dapat “Bekerja dengan Cinta, dan Melayani dengan Hati”.

Pada bulan Maret 2016, Manajemen melakukan refurbishment pada 
Hero Pondok Indah Mall (PIM). Refurbishment yang dilakukan 
bertujuan untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih 

baik kepada para pelanggan yang berbelanja di Hero PIM. Selama 
refurbishment, banyak perubahan yang terjadi. Hampir 25 tahun toko 
Hero Supermarket berada di Pondok Indah Mall, tentunya bagi para 
karyawan yang sudah bekerja selama rentang waktu itu, perubahan 
bukan hal yang biasa bagi mereka.

Perubahan yang terjadi selama refurbishment, tentunya tidak hanya ber-
dampak kepada para karyawan, tetapi juga akan berdampak terhadap 
pelanggan dari Hero PIM sendiri. Perubahan display barang, perubahan 
layout di toko akan membingungkan pelanggan selama mereka berbe-
lanja. Menyadari akan hal ini, Manajemen Hero bersama dengan Hero 
Learning Center (HLC) membuat agenda beberapa pelatihan kepada 
seluruh karyawan Hero PIM sebagai pembekalan mereka selama refur-
bishment dan pada saat re-opening nantinya.

Salah satu training yang diberikan adalah Keterampilan Dasar Khusus 
(KDK) Kasir. Pelatihan yang dilaksanakan dalam 3 batch ini bertujuan 
agar para staff kasir mendapatkan refreshment mengenai materi kasir, 
Grooming/Penampilan dan Make Up. Para peserta diberikan refresh-
ment kembali secara teori dan praktek yang dilakukan di dalam ruang 
lab kasir yang tersedia di HLC. Pada sesi Grooming dan Make Up, 
peserta diberikan pembekalan bagaimana mengaplikasikan make up 
dan penampilan secara tepat dan serasi. Dalam materi ini, para peserta 
mendapatkan pembekalan secara teori dan praktek.

HLC INFO
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KUIS
Apa nama situs budaya tempat 
diadakannya Hero Green Action : Care 
to Share

A.     Tasikardi
B.      Citaman

Kirimkan jawaban serta NRP Anda 
ke internal_com@hero.co.id dengan 
subjek email : 
HERO KUIS JUNI

Jawaban Kuis Hero News Mei :

A.     Learn it, Love it

Pemenang :
1. Saefullah Huzeina (99140132)
2. Mudjiati (13710125)

Hubungi Internal Communication 
untuk pengambilan hadiah 
(021 8378 8076) /
internal_com@hero.co.id

6 Tips 
Bugar 

Setelah 
Lebaran

Setelah berpuasa selama sebulan, 
terdapat kecenderungan orang-

orang untuk ‘balas dendam’ dengan 
cara makan sesuka hati. Jangan 

lapar mata dan kalap saat menik-
mati sajian Lebaran. Jangan sampai 

pola sehat yang sudah 
dijaga saat berpuasa justru rusak 

saat Lebaran tiba.

Lebaran akan tiba dan godaan besar adalah menyantap 
berbagai hidangan yang berlimpah. Siapa pun akan 

tergoda melihat sajian opor dengan ketupat sayur, aneka 
kudapan dan minuman serba manis yang tertata di meja 
makan. Bagaimana kita bisa bugar jika kalap menyantap 

makanan lebaran? Berikut beberapa tips agar badan 
tetap sehat dan bugar di kala lebaran:

Menjaga berat badan setelah puasa 
harus memiliki niat yang kuat agar bisa 

mendorong diri untuk tidak banyak 
makan saat Lebaran. Kita harus ingat 
merayakan kemenangan bukan untuk 

makan besar-besaran.

Saat berkunjung ke rumah sanak saudara 
dan tetangga, lebih baik Anda berjalan kaki 

jika jaraknya tidak terlalu jauh. Berjalan 
kaki dapat membakar kalori yang dimiliki. 

Semakin jauh Anda berjalan, semakin 
banyak kalori yang Anda bakar.

Batasi Minuman Manis
Saat bertamu, kebanyakan rumah 

menyuguhkan minuman manis seperti 
es sirup dan minuman bersoda 

karena mengandung kandungan gula 
yang tinggi. Usahakan untuk mengon-

trol diri. Pilih lah air putih agar 
metabolisme tubuh akan jadi lebih 

cepat sehingga kalori yang dikonsumsi 
tidak akan menumpuk.

Opor ayam dan ketupat adalah santa-
pan wajib di Hari Raya. Namun, jangan 
mengonsumsinya secara berlebihan. 
Santan dan daging ayam dari opor 

merupakan sumber lemak yang besar.

Kurangi Makanan 
Berat

Demi mempertahankan 
berat badan, Anda bisa 
melanjutkan puasa lain 

seperti melakukan puasa 
Senin dan Kamis.

Mengontrol Diri dari 
Balas Dendam Memiliki Niat 

Kuat

Lanjutkan dengan 
Puasa Lainnya

Berjalan Kaki

TIPS
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