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Tanda ketulenan dari sebuah organisasi seperti HERO Group adalah 
kemampuannya untuk secara konsisten terus bergerak maju dan 
membuat penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan terhadap 

perubahan. Hal ini didapat dari pikiran, perhatian, gagasan serta dedikasi yang 
tercurah dari karyawan. Setiap karyawan Hero Group yang berinisiatif dan 
menyumbangkan ide-ide hebat ditunjukkan oleh 34 finalis di acara Judging 
Panel Hero’s Got Talent - Business Retail Innovation 2016 yang diadakan 
pada bulan ini. Dapat kita lihat seluruh finalis peduli akan lingkungan kerja 
sekitar mereka dan dengan ide-ide sekecil apapun yang tidak pernah terpikir 
sebelumnya dapat membawa perubahan bagi perusahaan.

Selain itu, divisi Operations mengadakan National Operations Meeting yang 
membahas mengenai performa perusahaan pada semester pertama 2016 
untuk seluruh kepala toko dari Giant maupun Hero Supermarket. Disini pun 
diulas kembali apa yang sudah dilakukan dan beberapa inisiatif yang akan 
dilakukan untuk setengah tahun terakhir demi meningkatkan kinerja bisnis 
Perusahaan. Salah satu upaya ini pun ditunjukkan oleh Facility Management 
yang membuat projek Biogas, gas yang dihasilkan oleh fermentasi dari limbah 
sayuran, buah-buahan dan rumput hasil pemotongan petugas kebersihan 
yang sekarang dilakukan di Giant Taman Yasmin.

Tak lupa, bantuan program Satu Toko Satu Sekolah kepada SDN 2 Metro Timur 
yang berperan serta dalam membantu perbaikan sarana dan pengembangan 
kualitas pendidikan agar dapat terus memberi manfaat positif demi kemajuan 
sekolah itu sendiri. Tak kalah menarik, IKEA Indonesia dikunjungi oleh lebih 
dari 17 ribu orang selama liburan Idul Fitri yang bersamaan dengan IKEA 
Sale. Di bulan ini pun, webcast kembali diadakan untuk menginformasikan 
peluncuran program baru ‘Innovate Jardines’, sebuah platform yang dirancang 
untuk menginspirasi dan mempromosikan inovasi di Jardine Matheson 
Group. Pada rubrik profil bulan ini, tim Hero News mengangkat sosok Ibu Sri 
Cahyaningrum, Store Manager Hero Pondok Indah Mall yang gemar mencari 
ilmu. Dengan semua kegiatan bulan Juli ini, kita semua optimis melakukan 
langkah-langkah yang tepat untuk terus mengisi kemajuan perusahaan.

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 Hero News!
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Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk

STEPHANE
DEUTSCH

Kita telah menyelesaikan semester pertama di tahun 2016 
dan pada tanggal 27 Juli 2016 secara resmi merilis laporan 
keuangan untuk kuartal yang berakhir pada Juni 2016. Pada 

saat bersamaan, kita mengadakan National Operations Meeting untuk 
secara langsung menyampaikan hasil dari semester pertama tersebut 
kepada seluruh tim operasional dari Hero Supermarket dan Giant, 
sekaligus untuk melihat kembali apa saja yang telah kita lakukan dan 
apa saja yang sebenarnya dapat kita lakukan secara lebih baik selama 
6 bulan terakhir. 

Kinerja bisnis makanan dalam semester pertama dipengaruhi oleh 
lemahnya penjualan like-for-like dan penutupan toko. Penurunan dalam 
bisnis makanan hanya dapat ditutup sebagian oleh pertumbuhan yang 
kuat dalam penjualan like-for-like dalam bisnis Guardian dan IKEA. 
Profitabilitas pada bisnis makanan menurun karena penjualan yang 
lebih rendah, persediaan yang lebih tinggi, dan peningkatan biaya 
yang disebabkan oleh kenaikan upah tahun lalu.

Meskipun terdapat penurunan penjualan, laba bersih sebesar Rp 20 
milliar berhasil dibukukan oleh Perusahaan, hal ini mencerminkan 
peningkatan yang signifikan dibandingkan rugi pada tahun sebelumnya. 
Namun demikian, situasi perdagangan untuk bisnis makanan akan 
tetap menantang. Tetapi saya tetap optimis untuk semester kedua, 
karena berbagai inisiatif untuk meningkatkan kinerja sedang dilakukan. 
Baik back office maupun tim operasional harus saling bergandengan 
tangan dan saling mendukung satu sama lain.

Senang mengetahui bahwa cukup banyak pendaftaran yang masuk 
dalam ajang Hero’s Got Talent-Business Retail Innovation 2016. Ini adalah 
salah satu alasan lain mengapa saya optimis kita dapat meningkatkan 
kinerja kita; karena kita peduli. Apresiasi saya untuk Anda semua 
yang telah memberikan upaya untuk mengambil waktu sejenak 
memperhatikan lingkungan kerja Anda dan berusaha memberikan ide 
atau inovasi untuk membuatnya lebih baik dan membawa manfaat 
pada perusahaan.

Selamat kepada seluruh finalis. Dan untuk yang belum berhasil ke 
babak Final, teruslah melihat sekeliling kita dan berusaha membawa 
perubahan. Hal-hal besar dapat terjadi hanya dari sebuah ide sederhana. 

Sampai ketemu di Grand Final, dan semoga yang terbaik yang 
menjadi pemenang!

PRESIDENT
MESSAGE
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jawab, dimana banyak konsen berkaitan dengan komunikasi 
promosi. Sehingga dalam kesempatan ini, Ibu Felyncia 
merespon setiap konsen yang muncul selama sesi tanya 
jawab berdasarkan flow saat ini. Masih dari divisi Commercial, 
Bapak Setyoadi mendapat giliran selanjutnya dan memapar-
kan mengenai Commercial Strategy GMS dimana beliau 
menjelaskan tentang 2 prioritas utama untuk bulan Juli dan 
Agustus yakni melanjutkan clearance per toko dan melan-
jutkan diskon pada aging item. Sebelum acara makan siang, 
sesi kemudian ditutup oleh Festive Stock Return oleh Ibu Doli 
yang menjelaskan tentang cara menghitung Stock Provision 
dan bagaimana mengurangi dampaknya.

NATIONAL OPERATIONS MEETING JULI 2016

Divisi Operasional kembali mengadakan acara 
tahunan National Operations Meeting yang diada-
kan pada hari Rabu, 27 Juli 2016 di Ballroom lan-

tai 5 Graha Hero Bintaro. Rapat yang diadakan seharian 
penuh tersebut dihadiri oleh seluruh Leadership Team, 
jajaran Eksekutif dan Store Manager dari Giant dan Hero 
Supermarket.

Sambutan hangat dari Bapak Stephane Deutsch (President Direktur Hero Group) membuka meeting 
pagi itu sekaligus juga memperkenalkan kepada seluruh peserta, Direktur Operasional baru yang 
resmi telah menjabat yaitu Pak Stefanus Mulianto. Sesi presentasi pun dimulai dengan pemaparan 
dari Ibu Mirtha tentang performa perusahaan pada setengah tahun pertama 2016. Masih banyak 
pekerjaan rumah yang harus dikerjakan sampai 6 bulan kedepan, namun Perseroan tetap percaya 
diri bahwa performa perusahaan dapat ditingkatkan lagi. Kemudian presentasi dilanjutkan oleh Ibu 
Felyncia memaparkan mengenai strategi pemasaran di Giant Ekspres termasuk di dalamnya menge-
nai komunikasi promosi, newspaper dan mailer flow. Selepas presentasi, langsung dibuka sesi tanya 

SPECIAL
REPORT
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yang dibawakan oleh Bapak Guillaume Lansoy. Beliau 
menyatakan bahwa shrinkage tahun ini telah mening-
kat secara signifikan dibandingkan tahun lalu dan ini 
menjadi perhatian utama untuk bisnis kita. Dan untuk 
itu telah disiapkan langkah-langkah termasuk melakukan 
pengendalian pemesanan sesuai dengan kebutuhan 
toko. Sesi presentasi kemudian dilanjutkan dengan 
Proses Perbaikan NTP-SAP FICO oleh Bapak Daniel Sinaga 
yang pastinya akan membawa perubahan dalam proses/
alur kerja yang lama. Sehingga pemahaman mengenai 
proses yang baru perlu disampaikan agar seluruh toko 
memahami perubahan yang dimaksud.  Keseluruhan 
presentasi pada hari itu diakhiri oleh presentasi Step 2 
Energy Saving Golden Rules oleh Bapak Mardi Utomo 
yang memberikan pemaparan positif bahwa usaha-
usaha penghematan energi yang dilakukan dan yang 
masih terus dijalankan telah menunjukkan hasil positif 
bahwa perusahaan berhasil mengurangi 10% beban 
dibandingkan tahun lalu. 

Seluruh peserta terlihat sangat antusias mengikuti 
meeting ini dengan berpartisipasi dalam menyampaikan 
pendapat serta masukan yang bermanfaat di setiap pre-
sentasi demi kelancaran kegiatan operasional. Semoga 
National Operations Meeting 2016 ini dapat meningkat-
kan komunikasi dan kinerja kita dalam bekerja.

Setelah para peserta menikmati santap siang, 
presentasi dilanjutkan dengan Reminder Food 
Safety Basic Rule oleh Bapak Hendra Pardede. 
Disini beliau mengumumkan jumlah laporan 
sidak bulan Mei hingga Juli 2016 serta jenis 
temuan sidak yang terkait dengan kebersi-
han dan keamanan pangan. Bapak Stephane 
pun turut serta menegaskan bahwa sebuah 
brand tidak akan bertahan tanpa adanya 
keamanan pangan. Dengan mengikuti 5 hal 
dasar Food Safety dan mengubah cara kerja 
atau kebiasaan karyawan, maka diharapkan 
tidak akan ada isu dalam hal keamanan 
pangan yang merupakan aspek yang tidak 
bisa dinegosiasikan. Presentasi kemudian 
dilanjutkan dengan Fresh Shrinkage Review 

SPECIAL
REPORT
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SHOW YOUR INNOVATION

HGT JUDGING PANEL 

Setelah mengadakan sosialisasi di 9 
kota besar di Indonesia pada peri-
ode November hingga Desember 

2015 lalu, dan memberikan waktu kepada 
seluruh karyawan PT Hero Supermarket 
Tbk selama 6 bulan untuk mencari inovasi 
dan ide-ide baru demi kemajuan perusa-
haan, ajang Hero’s Got Talent - Business 
Retail Innovation berhasil mengumpul-
kan total 77 peserta yang mendaftarkan 
proposal inovasinya hingga pendaftaran 
ditutup pada 30 Juni 2016.

Dari 77 pendaftaran yang masuk dan mele-
wati seleksi tahap awal yaitu kelengkapan 
persyaratan dan melihat kesesuaian ide 
dengan tema dan kategori inovasi, terpilih 34 
peserta yang lolos ke tahap 30 besar.

SPECIAL
REPORT
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Tahap penjurian atau judging panel terhadap 34 peserta terpilih berlangsung di Graha 
Hero lantai 5 pada tgl 18-22 Juli 2016 yang lalu. Pada tahap ini peserta diundang untuk 
mempresentasikan ide dan inovasi mereka di depan para juri internal. Setiap finalis 
diberikan kesempatan untuk menyampaikan dan menjelaskan secara rinci akan ide 
yang mereka usung serta menjawab rangkaian pertanyaan yang diajukan oleh para 
juri dengan sebaik-baiknya. Penilaian dilakukan oleh para juri berdasarkan beberapa 
kriteria yang telah ditentukan diantaranya  mencakup Presentation Skill termasuk eye 
contact, rasa percaya diri, cara berkomunikasi dan materi presentasi yang baik serta 
nilai-nilai inovasi yang mencakup  6 prinsip dasar pioneers.

Setiap finalis mempresen-
tasikan materinya dengan 
gayanya masing-masing, 
dan mereka pun sangat 
antusias dengan ide yang 
dipaparkan dan yakin 
akan maju ke babak beri-
kutnya. “Saya harus yakin 
untuk masuk ke babak 
berikutnya, namun jika 
belum beruntung ini akan 
saya jadikan pengalaman 
yang berharga”, ujar Ibu 
Aminatun salah satu fina-
lis dari Giant Central City 
Semarang.

Setiap juri pun memiliki sudut pandang tersendiri dalam pe-
nilaian, seperti yang dikatakan oleh Bapak Tulus Prasetyo, salah 
satu juri judging panel : “Saya lebih kepada ide yang simple namun 
dapat diterapkan dengan melihat situasi perusahaan. Kami mencari 
inovasi yang bermanfaat, tidak terpikirkan sebelumnya dan sesuatu 
yang dapat merubah atau memperbaiki sesuatu di perusahaan ini.”

Selama proses judging panel berlangsung, kita dapat melihat bagaimana pemikiran 
rekan-rekan dari berbagai divisi untuk turut berpartisipasi dalam bentuk ide dan 
inovasi demi kemajuan HERO Group. Mari kita nantikan siapa yang lolos untuk maju 
ke tahap 10 besar.

Sampai berjumpa di Grand Final.

PARA JURI

SPECIAL
REPORT
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Bantuan Program OSOS:
Giant Datang Genangan Air pun Hilang

bisa digunakan. “Terkadang jika benar-be-
nar tidak memungkinkan, terpaksa mereka 
menggunakan ruang kelas untuk belajar mata 
pelajaran olahraga.” ucap Ibu Wartiah, Kepala 
Sekolah SDN 2 Metro Timur.

Hadirnya program Satu Toko Satu Sekolah 
melalui Giant Metro Timur dengan bantuan 
berupa perbaikan lapangan olahraga, pem-
buatan biopori dan juga pemberian kom-
puter sangat membantu kelancaran kegiatan 
belajar mengajar sekolah tersebut agar tetap 
belajar dengan baik. Berkat bantuan tersebut, 
terutama yang berhubungan dengan aktivi-
tas olahraga, anak-anak dapat terus berlatih 
saat akan menghadapi Olimpiade Olahraga 
Siswa Nasional tingkat SD tahun ini.

Semangat Hero Group melalui program 
Satu Toko Satu Sekolah untuk berperan 
serta dalam membantu perbaikan sarana 
dan pengembangan kualitas pendidikan di 
Indonesia diharapkan dapat selalu memberi 
manfaat positif untuk kemajuan sekolah dan 
prestasi murid sekolah itu sendiri.

Semangat berlatih dan sukses senantiasa 
untuk SDN 2 Metro Timur!

Salah satu sekolah yang mendapat-
kan dukungan program OSOS ada-
lah SDN 2 Metro Timur Lampung. 

Sekolah dasar favorit kedua di kota Metro 
ini terletak di Jl. KH Dewantara No. 94, 
Desa Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, 
Kabupaten Kota Metro Lampung. Prestasi 
olahraga di sekolah ini patut dibangga-
kan karena pernah memenangkan tujuh 
kejuaraan pada Olimpiade Olahraga Siswa 
Nasional tahun 2015 lalu.

Di musim penghujan, kegiatan belajar 
mengajar di sekolah ini menjadi tergang-
gu, khususnya untuk mata pelajaran 

Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan. 
Lapangan olahraga yang setiap hari digu-
nakan digenangi air hingga ke halaman 
dan ruang kelas. Penyebabnya adalah 
saluran air resapan (biopori) yang tersum-
bat dan tidak lancar sehingga 
menggenangi lapangan olahraga.

Saat dijumpai dan disurveiz       pada 
beberapa waktu yang lalu, para siswa dan 
guru tengah bergotong-royong membersi-
hkan genangan air di kelas dan air yang 
tergenang di lapangan olahraga. Akibat 
hujan semalaman yang tak kunjung reda, 
berhari-hari lapangan olahraga belum 

CSR NEWS
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GIANT TAMAN YASMIN: 
GO GREEN LIFE STYLE DENGAN BIOGAS

Limbah organik adalah barang yang dianggap 
sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemi-
lik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa 
dipakai jika dikelola dengan prosedur yang 
benar. Guna mendukung program gaya hidup 
yang bersahabat dengan lingkungan (Go 
Green), dan merupakan salah satu program 
sekaligus project dari Facility Management, 
pada Property Giant Taman Yasmin saat ini t
elah dikembangkan sebuah alat yang berfung-
si sebagai pengolahan limbah untuk dijadikan 
Biogas.

Jika menilik pada Wikipedia, Biogas merupa-
kan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaero-
bik atau fermentasi dari bahan-bahan organik 
termasuk diantaranya kotoran manusia dan 
hewan, limbah domestik (rumah tangga), 
sampah biodegradable atau setiap limbah 
organik yang biodegradable dalam kondisi 
anaerobic.

Jika dikaitkan dengan program yang 
dijalankan di Giant Taman Yasmin, maka 
jelas sumber dari proses pengolahan 
limbah tersebut berasal dari limbah 
sayur-sayuran dan buah-buahan yang 
sudah dibuang dan hasil breakage toko. 
Di samping itu juga proses pengolahan 
limbah berasal dari sampah daun-daun 
dan rumput-rumputan hasil pemotongan 
petugas kebersihan yang ada di taman 
sekitar area Giant Yasmin, serta sampah 
sisa makanan dari foodcourt Giant Taman 
Yasmin. Setiap harinya bisa terkumpul 
sampah dari sayuran sekitar 20 kg dan 
untuk buah-buahan sekitar 50 kg. 
Sementara untuk rumput dan daun-
daunan dari taman setiap minggunya 
berkisar lebih dari 100 kg.

NEWS
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Sementara untuk hasil pembuangan atau ampas dari 
proses biogas tersebut bisa dimanfaatkan untuk pupuk 
tanaman (pupuk organik) guna menyuburkan tanaman 
dan bunga yang ada di area Giant Taman Yasmin saat ini.

Tentunya kami berharap program ini dapat selalu 
memberikan manfaat lebih kepada toko dan lingkungan 
sekitar.

Untuk proses pengolahan limbah tersebut menjadi gas, 
disediakan media berupa Digester Biogas dengan kapasitas 17 
m3, bak inlet dan bak outlet, serta instalasi saluran dan mesin 
pencacah atau penghancur sayuran, buah dan rerumputan. 
Sampah tersebut terlebih dahulu dihancurkan oleh mesin 
pencacah yang telah disediakan dan kemudian dimasukkan 
ke dalam bak inlet, selanjutnya dimasukkan secara manual ke 
dalam tabung penampungan (digester biogas) yang kemudian 
di dalam tabung tersebut terjadi proses dan hasil prosesnya 
berupa gas bio.

Untuk saat ini Bio gas tersebut disalurkan melalui instalasi 
saluran ke kantin UKM (yang kita berikan secara cuma-cu-
ma), dimana mereka sudah merasakan manfaatnya untuk 
keperluan memasak sesuai kebutuhan UKM (kantin makanan 
dan minuman). Hasil gas yang diperoleh dari proses biogas 
tersebut mampu untuk memasak rata-rata sekitar 3 jam setiap 
hari dengan menggunakan kompor gas satu tungku untuk 2 
kantin UKM (masing-masing 2 unit kompor). Kompor gas yang 
digunakan adalah kompor gas yang sudah dimodifikasi dan 
disesuaikan untuk tekanan rendah (Biogas).

NEWS
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PULUHAN RIBU ORANG 
KUNJUNGI IKEA ALAM SUTERA 
SELAMA LIBURAN LEBARAN 

Lebih dari 17 ribu orang mengunjungi toko IKEA Alam Sutera selama 
liburan Idul Fitri yang bersamaan dengan IKEA Sale yang dimulai sejak 
16 Juni 2016.

Lonjakan yang signifikan dari jumlah pengunjung ini juga bersamaan 
dengan liburan lebaran dan sekolah, dimana para pelanggan menggunakan 
momen tersebut untuk belanja persiapan kebutuhan liburan.

Konsumen sangat antusias datang ke toko IKEA selama program IKEA Sale 
dan masa liburan. Hal ini menunjukkan bahwa toko IKEA dapat memberikan 
para pelanggan pengalaman berbelanja yang inspiratif, dengan harga yang 
menjadi lebih terjangkau, disamping lingkungan belanja yang nyaman bagi 
seluruh anggota keluarga.  

IKEA Indonesia menjalankan program IKEA Sale di toko IKEA Alam Sutera 
sejak 16 Juni hingga 31 Juli 2016 dengan menawarkan potongan har-
ga hingga 50% untuk beragam produk perabot rumah tangga dan juga 
aksesoris untuk ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur dan banyak 
lainnya, selama persediaan masih ada.

Antusiasme pengunjung yang datang ke toko IKEA merupakan bentuk 
kepercayaan pelanggan terhadap produk dan layanan IKEA.

IKEA Sale berlangsung hingga 31 Juli 2016. Informasi tentang rangkaian 
produk IKEA dapat dapat dilihat di website IKEA, yang tersedia dalam baha-
sa Inggris dan Indonesia, di www.IKEA.co.id.

NEWS
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Webcast Jardine Matheson kembali disiarkan secara 
langsung dari Hong Kong ke seluruh Grup pada 
hari Selasa, 12 Juli 2016 dengan tema ‘Launching 

Innovate Jardine’.

Jika pada webcast sebelumnya berisi mengenai pemaparan 
hasil kinerja dan update strategi Group, webcast kali ini 
menginformasikan peluncuran program baru ‘Innovate Jar-
dines’, yakni platform yang dirancang untuk menginspirasi, 
mendorong dan mempromosikan inovasi di Jardine Mathe-
son Group yang disampaikan langsung oleh Bapak Ben Kes-
wick (Chairman and Managing Director of Jardine Matheson). 
Platform ini terdiri dari 2 inisiatif yakni Innovate Exchange 
dan Innovate Challenge. Innovate Exchange adalah situs 
terbuka untuk semua orang di Group dimana mereka dapat 
mencari tahu tentang teknologi baru Group, inisiatif Group 
yang sedang direncanakan dan dikerjakan serta belajar ten-
tang ide-ide yang diajukan. Sementara Innovate Challenge 
adalah serangkaian tantangan bisnis yang dirancang untuk 
mencari ide-ide dari bisnis kita yang akan mengubah cara 
kita bekerja dan menciptakan nilai-nilai tertentu.

WEBCAST - PELUNCURAN 
INNOVATE JARDINES 2016

“Ini adalah pemicu bagi kita untuk menum-
buhkan DNA yang mampu untuk mencoba hal 
yang baru, tidak khawatir terhadap kesalahan 
dan dapat belajar dari kesalahan. Platform ini 
dirancang untuk mendukung munculnya Fresh 
Thinking di dalam Group. Saya mengharapkan 
bahwa platform ini akan berkembang sehingga 

kita bisa menemukan hal mana yang dapat 
dilakukan dan tidak dapat dilakukan. Akan ada 
update reguler yang akan diberitahukan kepada 
semua orang agar kita semua bisa mengambil 

keuntungan dari pengalaman ini”, 
ungkap Bapak Ben Keswick.
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Service Award : 
Kebanggaan Menjadi 
Karyawan Giant 
Bintaro Jaya

Pada tahun 2003, beberapa eks karyawan Putera Serasi Pioneerindo 
memutuskan untuk bergabung dengan PT Hero Supermarket Tbk dan 
telah mendedikasikan dirinya selama lebih dari 10 tahun. Alhasil, pada 
bulan Juni lalu, para karyawan ini mendapatkan penghargaan Service 
Award berupa uang 50% upah, cuti panjang 25 hari, pin dan sertifikat 
10 tahun berkarir.

Di Giant Bintaro Jaya sendiri ada 20 orang dari total 39 karyawan yang 
mendapatkan penghargaan Service Award tersebut diantaranya adalah 
Ibu Mulyana staff admin Giant Bintaro Jaya, “Saya sangat bangga bisa 
menjadi karyawan Giant yang sudah mencapai 10 tahun bekerja. Melalui 
Giant Bintaro Jaya, seluruh karyawan disini pun sangat kompak menjalani 
ini bersama-sama.”

Ibu Titi Sunarti selaku Store Manager Giant Bintaro Jaya pun ikut bangga 
karena ini merupakan kejadian luar biasa dimana biasanya hanya 1 atau 
2 orang yang mendapatkan penghargaan ini, namun di Giant Bintaro 
Jaya ada separuh dari total karyawan yang mendapatkan Service Award.

Semoga loyalitas para karyawan di Giant Bintaro Jaya bukan sekedar 
menjalankan tugas-tugas serta kewajibannya sebagai karyawan yang 
sesuai dengan uraian-uraian tugasnya, melainkan berbuat seoptimal 
mungkin untuk menghasilkan yang terbaik untuk Hero Group.

Loyalitas karyawan merupakan 
sesuatu yang mutlak diperlukan 
demi kesuksesan suatu perusa-

haan. Semakin tinggi loyalitas para 
karyawan, maka semakin mudah 
bagi perusahaan itu untuk mencapai 
suatu tujuan. Hal ini didapat bukan 
hanya sekedar kesetiaan fisik atau 
keberadaaannya, namun termasuk 
pikiran, perhatian, gagasan, serta 
dedikasi yang tercurah sepenuhnya 
kepada perusahaan.
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Semangat menyambut Ramadhan 1437 H bulan 
lalu terlihat semarak di berbagai toko Hero Group 
dengan dilaksanakan kegiatan khas Ramadhan 

pada umumnya. Salah satunya adalah Giant Pekalongan 
ikut serta mengadakan kegiatan buka bersama Yayasan 
Al-Kahfi panti asuhan yatim dan dhuafa pada hari Minggu, 
26 Juni 2016. Berlokasi di area back office toko Giant Peka-
longan, tepat pukul 04.00 sore, Tausyiah yang dibawakan 
oleh KH Zaenudin dimulai. Kegiatan dilanjutkan dengan 
pengajian dan pertunjukan rebana yang menyemangati 
sekitar 75 tamu undangan saat itu. Setelah buka puasa 
bersama dan shalat Magrib berjamaah selesai dilakukan, 
Giant Pekalongan memberikan bingkisan dan santunan 
kepada 25 anak yatim piatu Yayasan Al Kahfi Pekalongan. 
Selain mengisi kegiatan bulan Ramadhan, acara ini ber-
tujuan untuk menumbuhkan rasa saling berbagi kepada 
mereka yang kurang mampu.

Giant Pekalongan Berbagi 
Keberkahan

Untuk kesekian kalinya dalam rangka memaknai bulan Ramadhan 
2016, Giant Suncity menggelar acara doa dan buka bersama anak 
yatim yang diadakan pada tanggal 27 Juni 2016. Sebagai wujud 

kepedulian untuk saling berbagi dengan sesama, kali ini Giant Suncity 
mengundang 30 anak yatim dari Yayasan Ibnu Sina yang terletak di Jalan 
Jati Utara II Sidoarjo dan penceramah motivasi yang diisi oleh Bapak Gus 
Adnan. Dengan gaya ceramahnya yang khas, Bapak Gus Adnan mampu 
menghidupkan semangat para karyawan dan SPG/SPM dalam mendengar-
kan ceramahnya sampai waktunya berbuka puasa. Dengan menggelar acara 
doa dan buka bersama ini, diharapkan bisa menanamkan nilai-nilai moral 
tersendiri bagi tim Giant Suncity dan bisa menjalin rasa persaudaraan. 

Gelar Doa dan Buka Bersama 
Anak Yatim di Giant Suncity
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Pada tanggal 27 Maret 2016 lalu, Giant 
Ekspres Cikupa berulang tahun yang 
ke-2. Untuk merayakan hari jadinya, 

Giant Cikupa melibatkan seluruh karyawan 
dan pelanggan yang datang untuk berpar-
tisipasi dalam beberapa lomba dan aktivitas 
seru yang dilakukan. Untuk acara karyawan 
diadakan karaoke bersama pada pukul 16.00 
sampai 21.30 malam yang menyemarakkan 
area parkiran Giant Cikupa.

Adapun acara untuk pelanggan berupa 
Tabligh Akbar, pemeriksaan darah gratis dan 
kegiatan donor darah. Kegiatan ini dihadiri 
oleh kurang lebih 80 orang termasuk bebera-
pa Mayor, Kapten dan anggota TNI sebanyak 
50 personil beserta kepolisian Komisaris Polisi 
(Kompol) dan 8 personilnya. Selain itu,  Giant 
Cikupa bekerjasama dengan PMI Kabupaten 
Tangerang melakukan kegiatan donor darah 
yang diadakan seharian penuh. Kegiatan 
yang diikuti warga Desa Bojong dan Desa 
Sukanegara tersebut berhasil mengumpulkan 
148 kantong darah. Peserta donor darah pun 

berasal dari berbagai instansi seperti aparatur 
pemerintahan, Koramil Cikupa, Polsek Cikupa, 
anggota TNI-AD dari Denarhanud Rudal 003 
dan warga sekitar.

Pada kesempatan lain tepatnya tanggal 
16 Juni 2016, Giant Cikupa juga mengada-
kan ‘Tausiyah Ramadhan, Buka Bersama & 
Pemberian Santunan Anak Yatim’. Acara yang 
dibuka oleh sambutan dari Kapten Bangun 
Bara (Denarhanud 003) dihadiri oleh Bapak 
Edi Suhedi (Lurah Desa Telaga), Bapak Siregar 
(Komisaris Polisi), Bapak I Wayan (Kapten 
Danramil) dan kurang lebih 120 masyarakat 
sekitar toko.

Pada ulang tahun yang ke-2 ini dan dengan 
berbagai kegiatan yang dilakukan diharapkan 
Giant Cikupa dapat terus mencapai target 
toko sesuai yang diberikan oleh perusahan, 
serta pegawai dapat berkerja maksimal dan 
memperoleh hasil yang seimbang. Selain itu 
Giant Cikupa dapat terus menjaga hubungan 
baik dengan warga sekitar toko.

Ulang Tahun Ke-2 Giant Cikupa 

NEWS

16

PT
 H

er
o 

Su
pe

rm
ar

ke
t T

bk
 | 

He
ro

 N
ew

s 
Ju

li 2
01

6



Pada Kamis 5 Mei 2016, 
Giant Ekstra Gajayana 
Malang menyelenggarakan 

serangkaian kegiatan yang terdiri 
dari Fun Bike, jalan santai, senam 
sehat, lomba mewarnai dan ba-
zaar. Kegiatan meriah ini diadakan 
dalam rangka menyambut ulang 
tahun Giant Ekstra Gajayana 
Malang ke-8.

Mulai pukul 06:00 pagi, 3500 orang telah ramai terlihat 
di area parkir Mall Olympic Garden untuk mengikuti Fun 
Bike dan jalan sehat yang dibuka oleh Bapak Hendrik 
Simanjuntak sebagai Store Manager Giant Gajayana 
Malang. Dengan penuh semangat dan canda tawa 
mereka beriringan melintasi lajur yang disediakan. Di 
waktu yang bersamaan, sebanyak 350 orang ibu-ibu 
mengikuti senam sehat bersama Tropicana Slim dan 150 
anak mengikuti lomba menggambar bersama HiLo. Selain 
aktivitas lomba, berbagai hiburan juga tersedia seperti 
kuis seputar Giant, door prize dan orkes melayu serta 
musik band yang menghibur peserta pagi itu. Tak hanya 
hiburan, acara ini juga diramaikan oleh bazaar yang men-
jajakan berbagai macam jenis makanan dan minuman. 
Acara puncak yang ditunggu-tunggu oleh semua peserta 
pun datang yakni pengumuman dan penyerahan hadiah 
pemenang Fun Bike dan jalan sehat berupa 1 unit mobil 
dan 1 unit sepeda motor sebagai grandprize.

Malang dan menanamkan nilai persaudaraan antar sesama manusia. 
Indahnya kebersamaan juga ditunjukkan dalam acara buka bersama dengan 
Panti Asuhan PKPU, Panti Asuhan Sunan Ampel, Panti Asuhan Mawadah 
Warohmah pada 21 Juni 2016 di lantai 2 Giant Gajayana Malang. Total par-
tisipan yang datang kurang lebih 300 orang. Selanjutnya, kegiatan ‘Belanja 
Berkah’ di Giant Gajayana Malang juga ikut menyemarakkan toko yang 
diikuti oleh 50 anak yatim piatu dari Baitul Maal Hidayatullah yang berbelan-
ja sembako, kue lebaran, busana muslim dan alat tulis.

Seluruh kegiatan yang dilakukan diharapkan dapat lebih mengenalkan Giant 
Ekstra Gajayana Malang kepada masyarakat sekitar dan seluruh area Jawa 
Timur dan bisa menjadikan Giant Gajayana Malang sebagai tempat berbelan-
ja yang murah dan terbaik di kota Malang.

Di lain kesempatan, untuk mengisi bulan Ra-
madhan, Giant Gajayana Malang melaksanakan 
kegiatan berbagi Sahur on the Road, Buka 
Bersama Anak Yatim dan Belanja Berkah. Sahur 
on the Road dilakukan pada hari Rabu, 15 Juni 
2016. Dengan semangat berbagi tim Giant 
Gajayana Malang mengitari sudut-sudut kota 
Malang Raya seperti Alun-alun Malang, Kantor 
Bupati, Bareng Raya dan Bromo untuk berbagi 
sahur kepada masyarakat sekitar. Ini merupakan 
wujud kepedulian terhadap masyarakat kota 

Berbagi Bersama Giant 
Gajayana Malang

Sehat dan Semangat 
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ROKKET – Hero Klub Basketball

Stres bisa datang kapan saja akibat tekanan dari keadaan di 
sekitar kita, salah satunya berasal dari lingkungan  peker-
jaan. Olahraga adalah suatu kegiatan yang akan membantu 

mengurangi hormon stres dan memberikan relaksasi mental dan 
fisik. Berolahraga selalu menjadi hobi bagi mereka yang me-
mentingkan kesehatan. Dari sekian banyak jenis olahraga, basket 
adalah olahraga yang kerap kali menjadi pilihan.

Dilatar belakangi oleh hal tersebut diatas, beberapa pecinta olah-
raga basket di Hero Grup berinisiasi mendirikan ROKKET Hero Klub 
Basketball, sebuah aktivitas luar kantor untuk seluruh karyawan 
HERO dari semua banner dan divisi yang menggemari basket. 
ROKKET dibentuk sejak 19 Oktober 2015 dan diikuti oleh sekitar 
30 karyawan dari berbagai divisi. Kegiatan ini selain sebagai sara-
na olahraga, juga merupakan wadah berkumpul bersama rekan 
kerja untuk melakukan aktifitas yang menyenangkan sebagai salah 
satu teknik relaksasi yang terbaik. Melalui aktivitas inipun memba-
wa kebersamaan dan mempererat hubungan antar karyawan.

Selain latihan rutin, tim ROKKET juga sering kali mengundang klub 
basket dari berbagai perusahaan untuk melakukan sparring. PT 
Dexa adalah salah satu dari partner sparring tim ini. ROKKET juga 
sering mengikuti berbagai kompetisi antar perusahaan.

ROKKET dibuka untuk seluruh karyawan HERO Group dari toko 
maupun kantor pusat, dimana latihan diadakan setiap hari Jumat 
pukul 18.30 – 20.30 di lapangan basket, Indy Office Park, Bintaro. 

Semangat lah berlatih dan jadilah 
kebanggaan perusahaan.

Ayo bergabung untuk bermain dan latihan 
basket bersama
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Ramadhan 
Mubarak Buka 
Puasa Bersama
Distribution Centre Cibitung

Nuansa kebersamaan Ramadhan juga dirasakan oleh karyawan 
Distribution Centre (DC) Cibitung Hero Group, dalam acara
 ‘Ramadhan Mubarak Santunan Yatim Piatu & Buka Puasa Bersama’ 

yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2016 pukul 16.00 sampai 18.00 di 
DC Cibitung. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 1100 undangan yang terdiri 
dari keluarga besar DC Cibitung (DC Grocery, Fresh dan Guardian), rekanan 
DC seperti transporter, maintenance, kebersihan, SIGAP, tim SPHS serta RT 
dan RW sekitar.

Acara diawali dengan penampilan Marawis serta pembacaan ayat suci 
Al-Quran dan sari tilawah, dilanjutkan dengan kata sambutan dari Bapak 
Hendra Sunandar (Head DC Operation) sebagai pembuka acara pada 
hari itu. Para karyawan dan undangan tampak ceria dan dengan antusias 
berkumpul bersama di DC Cibitung untuk menyambut kedatangan anak-
anak yatim piatu yang ikut menyemarakkan acara. Selain berbagi tawa dan 
keceriaan, berbagi berkah dengan cara memberikan santunan pun turut 
dilakukan kepada Yayasan Al-Latifah. Sambil menunggu adzan Magrib, KH 
Ustad Zidane Fikri berbagi ilmu agama kepada para tamu undangan.

Adzan Magrib pun berkumandang dan acara dilanjutkan dengan buka 
puasa bersama, sholat Magrib berjamaah dan makan malam bersama. 
Kegiatan Buka Puasa ini bertujuan untuk mempererat tali silahturahmi 
dengan membangun karakter kebersamaan antar karyawan yang termasuk 
dalam keluarga besar PT Hero Supermarket Tbk agar saling mengenal satu 
sama lain dan menjalin hubungan yang terus berjalan baik.
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di area Balkon Café yang berada di Giant Proboling-
go untuk mempererat hubungan antar karyawan. 
Dengan mengundang seluruh karyawan, SPG, ketua 
RT 02 dan RW 01 Kelurahan Sukabumi Probolinggo, 
kegiatan ini dimulai oleh sambutan oleh Ibu Sartin 
Maryanti, Store Manager Giant Probolinggo. Acara 
pun dilanjutkan dengan lantunan Sari Tilawah yang 
dibawakan oleh Bapak Fendyk Eryafik (Spv Grocery) 
yang berlangsung sangat khusyuk serta siraman 
rohani oleh Bapak H. Aziz dari Yayasan Yatim Mandiri 
Probolinggo. Tak lupa pemberian sembako yang 
diserahkan oleh perwakilan Giant Probolinggo ke-
pada Panti Asuhan Putra Muhammadiyah dan Panti 
Asuhan Nurul Jannah. Melalui kegiatan ini, semoga 
Giant Probolinggo selalu diberi keberkahan di bulan 
sejuta makna.

Giant Probolinggo selalu aktif menye-
lenggarakan kegiatan bermanfaat setiap 
bulannya. Pada bulan Juni lalu, kegiatan 

donor darah dan buka puasa bersama dilak-
sanakan di Giant Probolinggo dalam mengisi 
kegiatan Ramadhan. Pada tanggal 4 dan 18 Juni 
2016, kegiatan donor darah dilaksanakan di lobby 
Giant Probolinggo dan berhasil mengumpulkan 80 
kantong darah donasi dari para pelanggan Giant 
Probolinggo. Kegiatan ini merupakan wujud par-
tisipasi untuk membantu Palang Merah Indonesia 
dalam mengatasi minimnya kantong darah di 
bulan puasa.

Selain itu pada 20 Juni 2016, acara silaturahmi, 
buka bersama dan siraman rohani juga diadakan 

Giant 
Probolinggo 
‘Ramadhan 
Selaksa Cinta’
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Program tersebut adalah sarana untuk mencari dan 
mendidik calon pemimpin masa depan di PT Hero 
Supermarket Tbk. Selepas mengikuti program tersebut 

pada tahun 2000, Ibu Yani menduduki posisi sebagai Section 
Manager Customer Service di Hero Puri Indah Mall. Setahun 
setelah ditempatkan di bagian Customer Service, wanita 
yang gemar mempelajari hal baru ini pun beralih divisi 
menjadi Section Manager Grocery di beberapa toko dian-
taranya Hero Puri Indah Mall, Hero Kemang Vila dan Hero 
Pondok Indah Mall. Pengalaman menjadi Section Manager 
selama lebih dari 10 tahun membawa Ibu Yani dipercaya 
menjadi Store Manager di beberapa toko yang lokasinya 
cukup strategis yakni Hero Plaza Senayan, Hero Puri Indah 
Mall, Hero Taman Anggrek dan toko tempat beliau bekerja 
saat ini, Hero Pondok Indah Mall. Tantangan yang dihadapi 
pun semakin berat karena dengan banyaknya kompetitor 
yang bermunculan dan mempengaruhi perkembangan 
toko, beliau harus dapat mencapai target penjualan dengan 
kondisi yang terkadang kurang menunjang. Dengan segala 
macam upaya, beliau pun berhasil membawa toko yang 
dipimpinnya mendapatkan bonus. Sebagai Store Manager, 
selain mengurus penjualan toko, beliau pun bertanggung 
jawab untuk membentuk tim nya agar bisa bekerjasama 
dengan baik dengan berbagai latar belakang dan karakter 
karyawannya. “Lakukan pendekatan ke berbagai pihak untuk 
mendukung pekerjaan kita dengan berbagai cara agar semua 
bisa berjalan lancar dengan hasil yang maksimal”, ujar Ibu 
yang hobi mendengarkan musik itu.

Ibu dari Affriza, Affransyah dan Affreyzi ini pun berharap 
agar beliau bisa melakukan inovasi dan mengembangkan 
diri dengan terus belajar, tidak hanya berhubungan dengan 
pekerjaan langsung tapi juga hal lain yang menambah 
kepercayaan diri, daya pikir dan kompetensi diri, sehingga 
dapat memberikan dampak yang positif bagi orang di seki-
tarnya dan juga perusahaan.

“Carilah Ilmu dalam berbagai macam 
hal untuk menunjang pekerjaan kita dan 
hal itu terkadang berguna dalam ke-
hidupan kita sehari-hari”  –  merupakan 
motto Ibu Sri Cahyaningrum atau yang akrab 
dipanggil Ibu Yani, Store Manager Taman 
Anggrek. Ibu Yani mengawali karirnya di Hero 
Group dengan mengikuti program Manager In 
Training (MIT) pada tahun 1999. 

Sri Cahyaningrum
Store Manager Hero Pondok Indah Mall
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Setiap pembukaan program, para peserta akan dibekali tentang 
Company Profile dari Hero Group, dan Basic Retail Concept yang 
menjelaskan tentang bisnis retail, dimana hal ini diperlukan 
karena para peserta tidak mempunyai pengalaman dibidang retail 
sebelumnya. Para peserta juga dibekali materi-materi softskills 
yang akan mendukung performance mereka selama program ber-
langsung. Materi-materi softskills yang diberikan diantaranya ada-
lah Change Management, Basic Communication Skills, Managing 
Work and People, Leadership for Supervisor dan Manner Perfor-
mance. Di pertengahan program, para peserta akan menghadapi 
mini panel test, dimana setiap peserta akan ditest sejauh mana 
pengetahuan mereka tentang Guardian pada saat mereka melaku-
kan OJT di toko. Hal ini merupakan persiapan awal sebelum para 
peserta nantinya menghadapi panel test di akhir program. Dalam 
panel test di akhir program, para peserta diharuskan membuat 
satu Project Assignment (PA) yang harus diimplementasikan di 
toko tempat mereka melakukan OJT. Project yang mereka lakukan 
haruslah orisinil dan dapat diaplikasikan dalam bisnis retail, yang 
tentunya harapannya adalah project tersebut dapat membuat 
perbaikan ataupun peningkatan yang lebih baik. Program yang 
berlangsung mulai tanggal 30 Mei 2016 ini dijadwalkan akan 
selesai pada akhir bulan Agustus 2016.

Selamat bergabung teman-teman MIT Guardian 91, do the 
best and be the best!

Selamat Bergabung MIT Guardian 91

Guardian adalah salah satu unit bisnis dari Hero Group yang 
bergerak pada apotek modern berupa toko kesehatan dan 
kecantikan. Guardian memulai bisnisnya di Indonesia sejak 

tahun 1990. Sebagai pelopor dalam industri kesehatan dan kecanti-
kan, Guardian merupakan jawaban terhadap kebutuhan konsumen 
terhadap drugstore yang dekat dan mudah dijangkau.

Sejak diakuisisi oleh Hero Group pada tahun 1998, 
perkembangan Guardian semakin pesat. Hal ini ditunjukkan dengan 
semakin banyaknya gerai Guardian yang dibuka. Hampir di setiap mal 
atau pusat perbelanjaan, kita bisa menjumpai Guardian disana. 
Pesatnya perkembangan ini, membuat Manajemen Guardian membu-
tuhkan calon-calon pemimpin yang akan ikut bersama-sama di dalam 
tim Guardian untuk mewujudkan Visi dari Guardian yaitu “To be lead-
ing Pharmacy-led Health and Beauty chain in Indonesia” dan juga Misi 
dari Guardian, “A trusted pharmacy chain that takes care of consumers’ 
inner and outer beauty”.

Salah satu program yang dilakukan oleh Hero Group dalam men-
cari dan mendidik calon pemimpin masa depan adalah program 
MIT (Manager in Training) yang sudah dilakukan sejak akhir tahun 
1980an. Setelah Guardian menjadi salah satu business unit di Hero, 
Manajemen juga menyelenggarakan program ini untuk menyeleksi 
calon-calon pemimpin masa depan di Guardian. Hero Learning Center 
(HLC) bersama dengan Guardian, melaksanakan program MIT dengan 
target peserta yaitu para Apoteker lulusan dari berbagai Universitas di 
Indonesia.

HLC INFO
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Discipline is the bridge 
between goals and 

accomplishments - John Rim

TIPS 
MENJAGA 
DISIPLIN

HIDUP BUKAN 
LAH MENUNGGU 
UNTUK MENGHA-
BISKAN WAKTU.

Disiplin diri bisa 
dikembangkan dan 
bisa ditentukan di 
dalam pikiranmu. 
Jangan menunggu 
sampai Anda ingin 
mengerjakannya. 
Singkirkan pengaruh 
buruk itu. 

SELESAIKAN APA 
YANG ANDA MULAI.

Pikirkan seberapa 
penting Anda ingin 
mencapai tujuan dan 
seberapa serius Anda 
sebenarnya. Anda 
mungkin berpikir 
Anda serius tetapi 
hanya tindakan Anda 
yang benar-benar 
membuktikannya.

JADWALKAN ISTI-
RAHAT, HADIAHI 
DAN HARGAI DIRI 
SENDIRI

Seperti yang kita 
ketahui begitu sulit 
untuk mendisiplin
kan diri karena itulah 
terkadang kita harus 
menghargai usaha 
diri sendiri.

HAPUS GODAAN.

Menghapus semua 
godaan dan gang-
guan dari lingkungan 
Anda adalah langkah 
pertama yang 
penting ketika bekerja 
untuk memperbaiki 
diri untuk disiplin. Jika 
Anda ingin mening-
katkan fokus Anda saat 
bekerja, matikan pon-
sel Anda dan hindari 
kebisingan di sekitar 
Anda.

BUANG ALASAN SEPERTI: 

“Saya akan memulainya keti-
ka cuaca membaik” atau “Ini 
masih pagi, saya masih pu-
nya banyak waktu”. Berhenti 
beralasan untuk sebab yang 
masuk akal.

MAKAN LAH MAKANAN 
SEHAT DAN TERATUR

Ketika Anda lapar, kemampuan 
Anda untuk berkonsentrasi 
menurun. Kelaparan membuat 
kita sulit untuk fokus pada tugas, 
hal ini pun bisa membuat Anda 
marah-marah dan menjadi pesi-
mis. Biarkan otak Anda untuk 
fokus pada tujuan dan prioritas 
daripada merasakan lapar yang 
menggeram.

1

4

5

3

2

6

Apa nama projek Go Green yang 
dilaksanakan di Giant Taman 
Yasmin?

A.     Biomass
B.     Biogas

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

Jawaban Kuis Hero News Juni :

A.    Tasikardi

Pemenang:
1. Haryadi (99102349)
2. Purwaningsih (99060156)

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

KUIS

TIPS
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