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SUPER INDO AJAK ANAK-ANAK KURANGI KANTONG 

PLASTIK 
Kenalkan sejak dini kepada anak cara mengurangi penggunaan kantong plastik untuk lestarikan 

lingkungan 

  

Tangerang, 20 Maret 2018 – Sebagai supermarket yang peduli terhadap kelestarian 

lingkungan, Super Indo mengajak anak-anak sekolah dasar untuk bijak menggunakan kantong 

plastik saat berbelanja melalui kegiatan school visit siswa-siswi kelas 3 dan 5 Sekolah Tunas 

Muda yang berlangsung di Super Indo Karang Tengah, Tangerang. 

 

Sebagaimana kita ketahui bersama, sampah plastik sangatlah berbahaya bagi lingkungan dan 

kesehatan kita. Oleh sebab itu, kegiatan ini menjadi salah satu cara untuk mengedukasi dan 

membangun kepedulian generasi muda dalam menjaga masa depan lingkungan kita. Kegiatan 

school visit yang diikuti oleh 60 orang siswa dan guru ini disambut langsung oleh Yuvlinda 

Susanta, Head of Corporate Affairs & Sustainability Super Indo dan Fetty Ng Maryasa, Division 

Head Retail Service Super Indo. 

 

Dalam kunjungan ini, siswa-siswi diajak langsung untuk mempraktekkan pengurangan kantong 

plastik saat berbelanja di supermarket. Siswa-siswi Sekolah Tunas Muda juga diberikan 

pengetahuan dasar tentang bahaya kantong plastik dan dampaknya terhadap lingkungan. 

Selain itu anak-anak yang mengikuti school visit juga diajak mengenal berbagai produk segar 

Super Indo sebagai salah satu program kampanye gaya hidup sehat yang dijalankan oleh 

Super Indo. 

 

“Kami ingin mengenalkan dan mengedukasi sejak dini kepada anak-anak tentang bahaya 

kantong plastik dengan cara yang menyenangkan. Mereka diajak untuk berkeliling toko sambil 

mengenal produk-produk segar unggulan kami dan diakhiri dengan belajar bertransaksi di kasir. 

Di sini kami ajak mereka untuk berbelanja tanpa memakai kantong plastik dan sebagai gantinya 

menggunakan tas pakai ulang,” ujar Yuvlinda. 

 

“Tas pakai ulang atau reusable bag menjadi pengganti penting bagi kantong plastik sekali 

pakai, yang dapat menjadi polutan di lingkungan kita. Super Indo juga secara serius 

menawarkan penggunaan kardus sebagai pengganti kantong plastic. Super Indo bahkan 

memberikan insentif berupa potongan harga bagi pelanggan yang tidak menggunakan kantong 

plastik. Ini yang ingin kami sampaikan kepada anak-anak yang berkunjung ke toko kami ini dan 

tentunya bisa menularkan kebiasaan ini kepada orang-orang di sekitar mereka,” lanjut Yuvlinda. 
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Tentang Super Indo  

Sejak tahun 1997, Super Indo tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Indonesia. Kini, 

Super Indo telah memiliki 155* gerai yang tersebar di 38 kota dan kabupaten di Pulau Jawa dan 

bagian selatan Sumatera, serta 2 supermarket waralaba dengan merek Lion Express yang 

berlokasi di Tangerang dan Bekasi. Didukung lebih dari 8.000* karyawan terlatih, Super Indo 

menyediakan beragam produk kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang dapat diandalkan, 

lengkap, harga hemat, dan lokasi toko yang mudah dijangkau. Kesegaran dan kualitas produk 

selalu dijaga melalui pilihan sumber yang baik dan penanganan dengan standar prosedur 

operasional yang selalu dipantau. Hal ini menjadikan Super Indo sebagai pilihan tempat 

berbelanja yang selalu “Lebih Segar”, “Lebih Hemat” dan “Lebih Dekat”.  

 

*data per Februari 2018 

 

Tentang Ahold Delhaize 

Super Indo merupakan bagian dari jaringan ritel internasional Ahold Delhaize, yang berpusat di 

Zandaam, Belanda dan beroperasi di 3 benua serta 10 negara: Belanda, Belgia, Luksemburg, 

Yunani, Republik Ceko, Serbia, Rumania, Portugal, Amerika Serikat dan Indonesia. Ahold 

Delhaize melayani lebih dari 50 juta pelanggan setiap minggu di Eropa, Amerika Serikat dan 

Indonesia. Ahold Delhaize telah tercatat di Euronext Amsterdam and Brussels (AD) dan 

American Depository Receipts (ADRNY). 

 

 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: 

Arya Wardhana  
Corporate Communications  
PT Lion Super Indo  
Phone: +62 21 2929 3333 x. 3366  
Email: arya.wardhana@superindo.co.id   
www.superindo.co.id  
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