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Kita sudah menghampiri penghujung tahun 2016. Tahun ini 
merupakan tahun yang produktif bagi Hero Group dimana kita 
semakin bertumbuh dan menguatkan posisi kita sebagai pionir 

ritel. Karena banyaknya aktivitas kantor pusat maupun toko, Hero News 
edisi Desember 2016 ini hadir dengan edisi khusus, dimana seluruh 
kegiatan kita tampilkan dalam 28 halaman berbeda dari biasanya.

Di Hero Group, kita ketahui bahwa keberhasilan kita sebagai 
perusahaan secara langsung terkait dengan aset kita yang terpenting, 
yakni pelanggan. Niat beli pelanggan dipengaruhi oleh persepsi 
mereka tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Bulan ini, CSR 
Hero Group menambah keceriaan dengan aktivitas yang mendorong 
gaya hidup sehat dan kelestarian lingkungan seperti Giant Herobic, 
GIRAS Green Touring, Hero Greenspiring Movement dan Aksi Giat 
Lingkungan. Dengan banyaknya kegiatan CSR yang dilakukan, dapat 
kita ketahui bahwa CSR hadir untuk memberikan nilai bagi seluruh 
pemangku kepentingan dan perannya sebagai perlindungan sosial serta 
menghindari risiko yang terjadi pada perusahaan.

Selain itu, melalui majalah The Fresh Food People yang telah aktif sejak 
Mei 2016, Hero Group berhasil meraih penghargaan ‘’Indonesian PR of 
the Year 2016’’ dalam kategori Own Media dalam malam penghargaan 
yang digelar oleh majalah MIX Marketing Communications. Dengan 
kebanggaan dan kepuasan yang bersama dirasakan bulan ini, Hero 
Group masih terus gigih menjalankan beberapa projek yang kerap 
dilakukan, seperti pembukaan toko baru Hero Sawojajar, yang dibangun 
untuk meraih potensial konsumen yang ada di Malang dan upaya 
pengembangan bisnis perusahaan.

Dengan seluruh kegiatan yang dilakukan, semoga harapan, aspirasi dan 
resolusi menyertai perjalanan kita semua setahun ke depan. Tim Hero 
News mengucapkan Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2017.

Selamat membaca Hero News!
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Pembukaan 
Toko Hero 
Supermarket 
Sawojajar

Acara peresmian diisi dengan cooking demo, kesenian tradisional Tari 
Topeng dan Barongsai untuk menghibur tamu yang datang. Pelanggan 
pengguna PermataHero Card juga dapat menikmati berbagai promo 
menarik yang ditawarkan pada hari itu.

Pada kesempatan ini juga turut diadakan penyerahan simbolis bantuan 
CSR oleh Ibu Natalia Lusnita kepada Ibu Suhartiyantini selaku Koordina-
tor Posyandu Kelurahan Sawojajar. Bantuan tersebut berupa perlengka-
pan pendukung kegiatan Posyandu seperti kursi, timbangan, dan alat 
ukur tinggi badan untuk kegiatan di 16 Posyandu di Kelurahan Sawojajar.   

Semoga perubahan konsep ini dapat semakin memaksimalkan fasilitas 
serta kualitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari. 

Sukses selalu Hero Supermarket Sawojajar.

Untuk dapat meraih potensial customer yang ada di Malang 
dan sebagai upaya pengembangan bisnis, Hero Group 
meresmikan pembukaan toko Hero Supermarket Sawojajar 

pada hari Senin, 5 Desember 2016. Toko yang beralamat di Jalan 
Raya Danau Toba No.1 Sawojajar ini merupakan Hero Supermarket 
satu-satunya di kota Malang. Lokasi ini sebelumnya adalah toko 
Giant Ekspres, namun melihat perkembangan area yang pesat di 
Sawojajar, konsep Giant Ekspres pun diubah menjadi Hero Super-
market dalam memberikan kualitas terbaik untuk para pelanggan.

Peresmian ini dihadiri oleh Territory Head Bapak Christianus S.W, 
Senior General Manager CSR & Corporate Communication Ibu 
Natalia Lusnita, Bapak Kapolsek Kompol Agus Eko Winarno, 
Danramil Bapak Kapten Sunarko, Camat Bapak Drs. Pent Hariyanto, 
MM serta Lurah Bapak J. A Bayu Widjaya,  S.Sos, M.Si.

Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk

STEPHANE
DEUTSCH

Akhir dari tahun 2016 telah mendekati kita; ini adalah saat yang tepat untuk 
melihat kembali peristiwa-peristiwa 12 bulan sebelumnya, dan untuk melihat 
ke depan untuk  segala tantangan yang menanti kita di 2017. Dua belas bulan 

terakhir telah ditandai oleh perubahan-perubahan dan prestasi yang patut dicatat. Jika 
kita merenungkan kembali tahun yang berlalu ini, saya percaya bahwa kita memiliki 
banyak alasan untuk memiliki kebanggaan besar dalam prestasi kita dan memandang 
tahun depan dengan penuh antusiasme.

Hanya beberapa contoh yang luar biasa pada tahun 2016, terlepas dari tantangan yang 
harus kita hadapi, Perusahaan berhasil mempertahankan fundamental operasional yang 
cukup kuat di maraknya persaingan saat ini. Meskipun terjadi penurunan penjualan kita 
tetap mencatatkan hasil yang positif. Bisnis unit Guardian telah menyelesaikan program 
rasionalisasi toko dengan baik.  Pertumbuhan penjualan like for like dan penanganan 
biaya operasional toko yang baik telah  secara signifikan meningkatkan profitabilitasnya. 
Di bisnis Home Furnishings, IKEA membukukan pertumbuhan penjualan dan 
peningkatan marjin yang kuat,  sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi.

Secara internal, kita juga meningkatkan pelayanan bagi karyawan kita. Dibandingkan 
dengan survei YVC di tahun 2014 yang lalu, saya senang bahwa secara keseluruhan 
skor keterlibatan karyawan Indonesia telah meningkat sebesar 19% menjadi sebesar 
84%. Ini adalah sebuah peningkatan yang sangat menggembirakan dan memvalidasi 
langkah yang diambil oleh semua tim kita selama 2 tahun terakhir untuk membangun 
keterlibatan karyawan dalam kesempatan untuk berbagi hasil.

Selain itu, kita terus menjaga keseimbangan kami antara Bisnis dan tanggung jawab 
kita untuk masyarakat dengan terus melakukan berbagai program CSR dan acara amal 
untuk meningkatkan keterlibatan Perusahaan dengan pelanggan kita dan masyarakat 
sekitar.

Sebenarnya, memang kita memiliki begitu banyak poin kebanggaan, dan karena terlalu 
banyak bahkan tidak akan dapat diberikan porsi yang cukup untuk menyebutkannya 
dalam selembar surat ucapan penutup tahun. Dan ada lebih dari cukup alasan untuk 
membenarkan optimisme besar yang harus kita punya seiring kita bergerak maju.

Akhirnya, izinkan saya atas nama HERO Group untuk menyampaikan ucapan salam 
dan terima kasih yang tulus kepada Anda semua karena kita telah menyelesaikan 2016 
dan saatnya menggeser momentum kita ke tahun berikutnya. HERO Group adalah 
perusahaan yang luar biasa. Terima kasih untuk menjadi bagian di dalamnya dan terima 
kasih banyak untuk membantu membuat satu tahun terakhir berkesan.
 
Saya terus mengajak Anda untuk bergabung dengan saya dalam mengantisipasi apa 
yang akan kita capai bersama-sama di tahun yang akan datang. Selamat menikmat 
liburan bagi Anda dan keluarga. Kita berharap yang terbaik untuk 2017 yang bahagia!

SPECIAL
REPORT

PRESIDENT
MESSAGE
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
SEBAGAI ALAT MITIGASI RISIKO YANG STRATEGIS

untuk menangkal isu-isu lingkungan dan sosial. Program-pro-
gram ini adalah instrumen untuk mengurangi risiko.

Untuk menghargai pentingnya CSR dalam manajemen risiko 
sosial membutuhkan pemahaman tiga alasan. Pertama, CSR 
merupakan perpanjangan alami akan analog global untuk 
penyesuaian lain dari “peningkatan” (misalnya, membentuk 
aliansi strategis, menemukan staf ahli di luar negeri). Kedua, 
kegiatan CSR bukan untuk pengeluaran diskresioner atau 
target kegiatan dalam pemotongan biaya. Ketiga, CSR harus 
dikaitkan secara strategis kepada fungsi bisnis inti untuk 
mendapat keuntungan penuh.

CSR dapat meningkatkan pendekatan perusahaan secara 
keseluruhan terhadap mitigasi risiko dengan meningkat-
kan pengetahuan strategis tentang isu-isu sosial. Isu sosial 
mencakup isu-isu dari kelompok perwakilan orang-orang 
dalam masyarakat yang tidak setuju atau tidak menginginkan 
sesuatu yang kita lakukan. Salah satu contoh adalah; melalui 
program CSR, kami merangkul masyarakat dengan men-
ciptakan program bernama Satu Toko Satu Sekolah untuk 
memberikan bantuan yang mendukung pengembangan 
kualitas pendidikan di Indonesia dan diharapkan untuk selalu 
memberikan manfaat positif bagi kemajuan sekolah dan 
kinerja siswa itu sendiri. Contoh lain, Hero Group membuat 
Biogas untuk mengurangi pembuangan sampah di toko. 
Program seperti ini mengendalikan perusahaan dalam 
mendekati penerimaan sosial untuk mengurangi pemikiran 
negatif. CSR yang kuat dapat menyangga skandal dan 
ketahanan terhadap tindakan atau informasi negatif.

Menurut Campbell (2007), inisiatif CSR dapat meningkatkan 
kualitas layanan suatu perusahaan, mendapatkan legitimasi 
dan akses ke pasar, menghindari adanya perkara, mening-
katkan reputasi publik dan meningkatkan nilai merek, serta 
meningkatkan loyalitas pelanggan. Tanpa CSR, perusahaan 
akan kehilangan kepercayaan dari stakeholder dan akan 
mengarah pada munculnya risiko bagi perusahaan. 
Sederhananya, jika suatu perusahaan melakukan hal yang 
baik untuk lingkungan dan sosial, maka konsumen akan 
merasa mereka bisa mempercayai perusahaan tersebut dalam 
melakukan hal apapun di segala situasi.

Melalui semua kegiatan yang dilaksanakan, dapat dipahami 
bahwa CSR merupakan elemen penting dari mitigasi risiko 
karena mereka memberikan kerangka keterlibatan mas-
yarakat, dan dapat menyediakan kekayaan pengetahuan 
pada isu-isu sosial yang muncul saat ini untuk mendukung 
risiko perusahaan, dan akhirnya berfungsi sebagai penanggu-
langan untuk risiko sosial. Perusahaan pasti akan terjaga dan 
terlindungi keberadaannya selama CSR masih dilaksanakan.

Dalam setiap edisi Hero News, kami selalu melaporkan mengenai kegia-
tan-kegiatan CSR HERO Group. Tetapi apakah kita semua telah mengerti 
peran penting dari kegiatan-kegiatan CSR ini, dan mengapa perusahaan 

perlu melakukan CSR? Apa sebenarnya CSR itu?

Pengertian CSR dalam ISO 26000, yaitu tanggung jawab suatu organisasi atas 
dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, 
melalui perilaku yang transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan 
berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; memperhati-
kan kepentingan dari para stakeholder; sesuai hukum yang berlaku dan konsisten 
dengan norma-norma internasional; serta terintegrasi di seluruh aktivitas organi-
sasi, dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa.

Oleh karena itu, banyak perusahaan yang mengadopsi kebijakan tanggung jawab 
sosial dari waktu ke waktu: “CSR telah menjadi konsep yang diterapkan secara 
luas dan merupakan perhatian utama dalam pengambilan keputusan suatu 
bisnis” (Jones & Bartlett, 2009). Berbagai penelitian menunjukkan ini adalah suatu 
kegiatan yang dihargai dan diperlukan oleh berbagai khalayak umum (konsumen, 
investor, karyawan, masyarakat, wartawan, dll), yang mengamati dan mengevalua-
si perilaku sipil suatu perusahaan.

Berbagai survei menunjukkan bahwa niat beli konsumen dipengaruhi oleh 
persepsi mereka tentang tanggung jawab sosial perusahaan. CSR dapat mencip-
takan nilai bagi pemegang saham dalam menghadapi beberapa jenis peristiwa 
negatif seperti tantangan reputasi dan integritas organisasi. Dengan kata lain, 
kegiatan CSR yang benar dapat membuat “waduk” perbuatan baik dalam 
perlindungan seperti asuransi.

Dalam melakukan tugasnya sebagai perlindungan sosial, proses CSR terdiri dari 
dua cara; pertama adalah mengenali risiko atau ancaman signifikan yang terjadi 
pada perusahaan, dan kedua adalah untuk mengevaluasi dan melakukan penang-
gulangan risiko tersebut. Dengan demikian, CSR saat ini digunakan sebagai alat 
mitigasi risiko yang strategis.

Perusahaan dituntut masyarakat untuk melakukan aksi yang tepat. Pelaksanaan 
program CSR dapat membantu menghindari risiko perusahaan dan mengurangi 
konsekuensinya. Oleh karena itu, CSR menjadi bagian dari strategi perusahaan 

MUNAS dan Perkenalan 
Pengurus DPN SPHS 
Periode 2016-2020

Musyawarah Nasional atau MUNAS adalah ajang 
pemilihan Ketua Umum Serikat Pekerja Hero 
Supermarket (SPHS) dan Sekertaris Jenderal 

yang diterapkan 4 tahun sekali. Acara ini merupakan 
dasar landasan organisasi yang sifatnya kekeluargaan dan 
musyawarah. Dalam MUNAS ini, SPHS merekomendasikan 
semua hal yang menjadi keinginan anggota, yang akan 
diteruskan kepada manajemen baik itu terkait dengan 
kemajuan perusahaan atau kesejahteraan karyawan.

Tahun ini, MUNAS diadakan pada 8-10 November 2016 berlokasi di Grand 
Cempaka Hotel dan Resort, Megamendung Bogor. Kegiatan ini dihadiri oleh 
277 peserta dari seluruh Indonesia. Turut juga hadir Bapak Arief Istanto, 
Bapak Wahyu Trikusumo, Bapak Heru Pribadi, Ibu Hilda Wibowo, Sekretaris 
Jenderal UNI APRO Bapak Christopher Ng, Director ICTS UNI APRO Bapak 
Kun Wardana, Presiden ASPEK Indonesia Ibu Mirah Sumirat, Sekretaris 
Jenderal Kongres Serikat Pekerja Indonesia Bapak M. Rusdi, Perwakilan 
Kementerian Tenaga Kerja Ibu Haiyani Rumondang, dan Ketua Koperasi 
Anugerah Bapak Kamal beserta jajarannya.

Adapun rangkaian acara kegiatan MUNAS seperti, laporan pertanggungjawaban 
kepengurusan 2012-2016 di depan forum, pendaftaran bakal calon Ketua Umum 
SPHS, penyampaian visi misi, dan terakhir pemilihan Ketua Umum SPHS yang dilaku-
kan secara demokratis. Untuk Periode 2016-2020 Bapak Jakwan kembali terpilih 
menjadi Ketua Umum SPHS dan kali ini didampingi oleh Bapak Chairul Umam yang 
terpilih menjadi Sekretaris Jenderal. 

“Ini merupakan kepercayaan anggota karyawan kepada 

saya yang luar biasa. Kita harus selalu jaga hubungan 

kemitraaan SPHS dan menejemen, karena ini adalah 

tolak ukur hubungan yang baik di perusahaan kita. Se-

moga akan lebih harmonis lagi dengan menjalin komu-

nikasi yang baik.”, ujar Bapak Jakwan saat diwawancara 

oleh tim Hero News.

Selepas MUNAS, diadakan acara Perkenalan Anggota DPN SPHS 2016-2020 pada 1 
Desember 2016 di Kantor Pusat Graha Hero, Bintaro. Disinipun Bapak Chairul Umam 
memperkenalkan satu per satu anggota pengurus DPN & SPHS. Selain itu dalam 
sambutannya, Bapak Arief Istanto mengatakan “Terima kasih kepada pengurus DPN 
SPHS 2012-2016 yang telah menjalankan amanah yang baik. Diharapkan seluruh 
anggota SPHS yang baru dan manajemen untuk berkomunikasi secara lebih baik lagi 
sehingga dapat menciptakan semangat kebersamaan”.

Selamat kepada Bapak Jakwan dan Bapak Chairul Umam!

CSR INFO SPECIAL
REPORT
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Seru & Energik di GIANT 
HEROBIC 2016

Giant Herobic terdiri dari dua kegiatan utama, yakni Senam Herobic dan 
Shopping Time. Setelah itu, ada pembagian hadiah untuk peserta yang paling 
bersemangat dan yang tampil all out dengan busana uniknya, juga untuk peser-
ta yang berani berjoget di panggung. Ini membuat kegiatan Herobic menjadi 
berwarna dan semakin meriah.

Setelah acara Herobic selesai, 10 tim yang masing-masing timnya terdiri dari 
2 orang peserta yang sebelumnya telah melakukan senam, kembali ditantang 
untuk mengikuti acara Shopping Time. Keseruan kali ini berada di dalam toko, 
dimana peserta yang kebanyakan ibu-ibu mulai berdiskusi, berlari, mencari pro-
duk yang telah ditentukan, serta menghitung agar belanjaannya tidak melebihi 
batas harga maksimal. Produk yang ditentukan panitia kebanyakan merupa-
kan produk sehat kategori fresh, sebagai bentuk dukungan Hero Group untuk 
menanamkan pola hidup sehat.

Selain disuguhi beragam kegiatan dan hadiah, pengunjung juga dapat melaku-
kan pengecekan kesehatan gratis oleh Guardian, berbagai booth menarik, serta 
bazaar murah. Tidak ketinggalan, Hero Peduli sebagai payung CSR Hero Group 
juga mengadakan lomba foto selfie dan wefie yang hasilnya harus di upload di 
media sosial peserta untuk memenangkan total hadiah voucher jutaan rupiah.

Rangkaian acara menarik ini mendapatkan antusiasme dari peserta dan diang-
gap sebagai kegiatan positif di Minggu pagi. Mereka berharap Giant kembali 
mengadakan acara serupa yang dapat memberikan manfaat untuk kesehatan 
sekaligus sebagai ajang bersosialisasi dengan anggota komunitas senam mau-
pun pengunjung setia lainnya.

Tidak lupa peserta berterima kasih kepada Giant yang memberikan pengalaman 
berbeda dan menyenangkan, serta pulang dengan hati riang karena membawa 
berbagai doorprize dan hadiah.

1. Giant Nangka, Pekanbaru
2. Giant Antasari, Lampung
3. Giant Plaju, Palembang
4. Giant Ciledug
5. Giant Cikampek, Jawa Barat
6. Giant Suci, Bandung
7. Giant Cirebon, Bima
8. Giant Godean, Yogyakarta

15 Toko yang melaksanakan GIANT HEROBIC 2016:

9. Giant Central City, Semarang
10. Giant Pakelan, Magelang 
11. Giant Banjarbaru, Banjarmasin
12. Giant MT Haryono, Balikpapan
13. Giant Probolinggo
14. Giant Waru, Sidoarjo
15. Giant Maspion, Surabaya

Minggu pagi, 4 Desember 2016, suasana di 15 Giant yang 
tersebar di Wilayah Indonesia tampak berbeda, penuh 
dengan kerumunan orang-orang yang tampil unik juga 

bersemangat. Ya, pada kesempatan itu digelar acara Giant Herobic, 
yang menjadi kegiatan senam yang lain dari biasanya. Ibu-Ibu sibuk 
mempercantik diri, sementara ada beberapa anak muda yang asik 
berfoto dengan latar backdrop Giant Herobic, selebihnya tampak 
mengerumuni booth yang disediakan panitia sambil menunggu acara 
dimulai.

Hentakan musik dengan beat cepat dan instruktur senam berpengala-
man yang energik membuat pengunjung ikut dalam gerakan-gerakan 
yang penuh semangat. Kegiatan Giant Herobic ini memang dikemas 
dengan fun, energik dan penuh keakraban, sesuai dengan tujuan 
acara ini yang mengedukasi masyarakat untuk rajin berolahraga serta 
mendekatkan Giant dengan konsumennya.

Windadwi_Arini

Indah Aurora

CSR NEWSCSR NEWS
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Dalam program HERO Greenspiring Movement ini, HERO Group juga 
ingin mengedukasi dan mengajak konsumennya untuk dapat lebih 
peduli kepada lingkungan melalui talkshow bertajuk “3R (reduce, reuse, 
recycle)” dan “Belanja tanpa sampah, Mungkinkah?” yang diseleng-
garakan di Giant Nangka Pekanbaru dan Giant CBD Bintaro dengan 
Narasumber Hj. Sofia Seffen dan LabTanya. Tidak hanya itu, di Giant 
CBD Bintaro dilakukan juga shopping challenge dengan tema “Belanja 
Minim Sampah” yang merupakan simulasi nyata bahwa belanja tanpa 
menghasilkan sampah itu mungkin dilakukan.

HERO Greenspiring Movement ini diharapkan dapat meningkatkan ke-
sadaran masyarakat khususnya konsumen GIANT & HERO Supermarket 
terhadap sampah plastik dengan dimulai dari diri sendiri dan hal-hal 
kecil contohnya melalui pengurangan penggunaan kantong plastik 
pada saat berbelanja.

Problematika sampah khususnya sampah plastik semakin menja-
di permasalahan serius, volume kontribusi sampah plastik dari 
masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pada 

tahun 2015 (Jambeck), 187.2 ton sampah plastik di Indonesia terbuang 
ke laut tanpa sempat terurai. Hal itu pula yang mencatatkan Indonesia 
sebagai negara penghasil sampah plastik ke-2 terbesar di dunia, suatu 
pencapaian yang tentunya bukan untuk dibanggakan.

Di banyak tempat di dunia telah memulai gaya hidup minim sampah 
dengan metode 3R yaitu mengurangi (reduce), memanfaatkan kembali 
(reuse) dan mendaur ulang (recycle) sampah. Sejalan dengan him-
bauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai 
pengurangan penggunaan kantong plastik dan juga kebijakan plastik 
berbayar yang sempat diterapkan di gerai HERO Supermarket dan 
GIANT, pada 4 dan 10 Desember 2016 HERO Group kembali menunjuk-
kan komitmennya untuk mendukung dan peduli terhadap lingkungan 
melalui aksi nyata dalam usaha pengurangan penggunaan kantong 
plastik. Aktivitas ini dilakukan di total 17 gerai GIANT dan HERO 
Supermarket dengan membagikan tidak kurang dari 3.000 kantong 
daur ulang kepada konsumen. Pembuatan kantong daur ulang ini 
berkolaborasi dengan Group of Deaf People, sebuah organisasi yang 
mendidik anak-anak tuna rungu di Jakarta yang memiliki keterampilan, 
dan juga Dalang Collection yang berada dibawah naungan Ibu Sofia 
Seffen yang merupakan peraih Piala Kalpataru pada tahun 2013.

HERO 
GREENSPIRING 
MOVEMENT – 
KURANGI SAMPAH 
DENGAN 3R

HERO GREEN 
ACTION: GIRAS 
GREEN TOURING 
2016

Sesampainya di Arboretum, peserta langsung menuju ke 
sumber mata air Sungai Brantas. Dengan dipandu oleh Bapak 
Sungkowo dari Giant Pondok Chandra, peserta diberikan 
informasi yang terkait dengan hulu Sungai Brantas. Beberapa 
dari peserta terlihat sangat serius mendengarkan dan bahkan 
ada yang baru mengetahui bahwa pada tahun 2004 di 
kawasan hulu ini terjadi banjir bandang akibat dari kerusakan 
lingkungan. Peserta kemudian secara bergantian merasakan 
kesegaran dari mata air tersebut, bahkan beberapa diantara-
nya menampung air tersebut ke dalam botol yang sudah 
mereka persiapkan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan di area Lemah Putih, dimana 
dilakukan serah terima fasilitas umum berupa MCK yang 
sudah dimulai pembangunannya mulai Juni kemarin saat 
peluncuran program. Penyerahan ini dilakukan langsung oleh 
Bapak Arya Kusumo selaku CSR Manager PT Hero Super-
market Tbk dan Bapak Azmil F. Kardiansyah selaku Regional 
Manager area 15 kepada jajaran perangkat desa setempat, 
dengan disaksikan oleh Pusaka Foundation dan seluruh pe-
serta yang hadir. Agenda berikutnya adalah penanaman bibit 
pohon yang terdiri dari 150 pohon Apel, 500 pohon Kopi 
Arabica, serta 200 bibit Kayu Suren, di beberapa lokasi yang 
telah ditentukan. Tanda apresiasi juga diberikan kepada HVIC 
Sidoarjo yang telah terlibat dalam GIRAS GREEN TOURING 
ini. Perwakilan HVIC Sidoarjo juga menyampaikan terima 
kasih dan perasaan senangnya karena selain sebagai ajang 
refreshing dan mempererat komunitas, mereka juga turut 
andil secara langsung dalam upaya pelestarian ekosistem 
hulu Sungai Brantas ini.

Kedepannya kegiatan GIRAS ini diharapkan dapat melibatkan 
lebih banyak komunitas atau lembaga lain, agar semangat 
untuk bersama-sama melestarikan dan menjaga hulu Sungai 
Brantas lebih meluas ke seluruh masyarakat.

Selalu GIRAS untuk DAS Brantas!

Dengan semangat “Happy, Safety, Peduli”, kegiatan GIRAS GREEN TOURING 
2016 diawali dengan pelepasan rombongan komunitas motor yang diikuti 
kurang lebih 75 peserta dari Giant Pondok Chandra Sidoarjo. Komunitas motor 
HVIC Sidoarjo juga berkomitmen untuk menunjukkan cara berkendara aman 
melalui kecepatan berkendara mereka yang tidak lebih dari 50km/jam. Dengan 
tujuan akhir di Arboretum Sumber Brantas, rombongan ini kemudian singgah 
untuk beristirahat sejenak di Hero Sawojajar.

Semangat GIRAS (Giant Peduli Brantas) untuk Sungai Brantas kembali 
menggema di Jawa Timur. Tanggal 4 Desember 2016 tim perwakilan 
dari Giant Ekstra Pondok Chandra Sidoarjo dan Giant Ekspres Dinoyo 

Malang, bersama dengan Pusaka Foundation dan Komunitas Motor HVIC 
Sidoarjo melakukan aksi peduli lingkungan GIRAS GREEN TOURING 2016 
di area Lemah Putih & Desa Sumber Brantas, Jawa Timur. GIRAS GREEN 
TOURING merupakan kegiatan lanjutan triwulan setelah peluncuran program 
Giant di awal Juni 2016 yang lalu.
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Bersama dengan karyawan toko, murid dan 
guru di sekolah tersebut bersama-sama 
melakukan aksi hijau, yaitu membersihkan 
dan merapikan lingkungan sekolah, hingga 
menanam pohon. Program ini juga mem-
berikan bantuan fasilitas berupa peralatan 
kebersihan, bibit tanaman, dan tanaman 
apotek hidup.

Pihak sekolah yang terlibat sangat senang 
karena STORE GREEN ACTION 2016 
merupakan program yang sangat berman-
faat dan memberikan contoh yang baik 
untuk generasi muda. Anak-anak juga terli-
hat sangat antusias karena mereka bisa bela-
jar dan mempraktekkan secara langsung aksi 
kepedulian lingkungan. Mereka berharap 
agar program seperti ini dapat berlanjut 
demi kelestarian lingkungan bersama.

Melalui STORE GREEN ACTION, 
HERO Group ingin menunjuk-
kan kontribusi nyata terhadap 
kelestarian lingkungan, khu-
susnya di sekolah-sekolah dan 
lingkungan sekitar gerai-gerai 
Giant dan Hero Supermarket 
berada. Semoga dengan 
edukasi peduli lingkungan 
sejak dini ini dapat 
memberikan dampak positif 
untuk saat ini dan masa yang 
akan datang.

Giant BSD

Giant Kedungsari

Giant Kemang Pratama

Giant Botani Square

Giant Magelang Tidar

Giant BSB SemarangGiant Semarang Superdome

Sebagai salah satu bentuk 
komitmen atas penerapan 
kebijakan kantong plastik 

berbayar, HERO Group menggelar 
aksi giat lingkungan STORE GREEN 
ACTION 2016. Kegiatan ini dilak-
sanakan di 33 toko Giant dan Hero 
Supermarket yang tersebar di 
beberapa wilayah di Indonesia.

STORE GREEN ACTION 2016 dilaksanakan pada 
tanggal 14-17 Desember 2016 di sekolah-sekolah 
dasar yang sudah dipilih di sekitar toko Giant dan 
Hero Supermarket. Kegiatan ini selain bertujuan 
untuk mendukung program sekolah Adiwiyata, 
juga secara langsung ingin memberikan edukasi 
dan aksi nyata bersama dengan murid-murid seko-
lah agar lebih mencintai, menjaga, merawat, dan 
mempercantik lingkungan. 

PEDULI 
LINGKUNGAN 
SEJAK DINI 
LEWAT AKSI GIAT 
LINGKUNGAN Giant Banjarmasin

Giant Balikpapan Fantasi

Giant Surabaya Rajawali

Giant Cibubur

Giant Rungkut Giant Palem Semi

Giant Kenten Palembang

Giant Nangka Pekanbaru
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Perayaan Natal sudah dirasakan umat Kristiani sejak awal Desember dan ada 
banyak persiapan untuk merayakannya. Menyambut perayaan Natal tahun ini, 
Hero Group melakukan kegiatan bakti sosial mengunjungi tempat yang mem-

butuhkan perhatian untuk ikut merasakan keceriaan Natal. Hari Kamis, 15 Desember 
2016 Hero Group berbagi kebahagiaan Natal dengan mengunjungi para lanjut usia 
di Yayasan Bina Bhakti Serpong yang terletak di Setu Babakan, Tangerang Selatan.

Kegiatan yang dilakukan adalah mengajak oma dan opa berdoa dan makan bersa-
ma. Selain berbagi kegembiraan, pada kesempatan ini, Hero Group juga menyum-
bangkan hadiah berupa seperangkat wireless microphone dan 62 kardus berisi 
sembako. Tak lupa, para karyawan kantor pusat juga turut mengulurkan tangan 
memberikan bingkisan seperti daster, celana santai, hand body lotion, minyak kayu 
putih untuk penghuni dan pengelola yayasan. Kegiatan yang berlangsung sekitar 
2,5 jam itu memberi kesan yang mendalam bagi penghuni yayasan karena mereka 
merasa ada yang mempedulikan. Hadiah yang diberikan ke setiap oma dan opa 
diterima dengan wajah penuh kebahagiaan.

Selain itu, ketika gitar mulai dipetik dan para karyawan mengajak para oma dan 
opa bernyanyi, secara spontan beberapa dari mereka maju ke depan dan mulai 
menyanyi sambil menari, bahkan mengajak pengunjung berdansa. Wajah mereka 
begitu bahagia mendapat kunjungan, semua itu dilampiaskan melalui keceriaan da-
lam bentuk nyanyian dan tarian yang dilakukan bersama. Kehadiran karyawan tentu 
membawa suasana bahagia yang tersirat dari wajah para lansia. Terima kasih kepa-
da karyawan kantor pusat Hero yang telah berbagi canda tawa bersama mereka.

Hero Group Berbagi 
Keceriaan Natal 

Kunjungan TK Rahmat Ibu 
dan Senam Fun Aerobic 
Giant Ujung Menteng

produk-produk di toko. Selain itu, anak-anak juga berpartisipasi 
menghias donat dan melihat video mengenai informasi pentingnya 
menjaga kesehatan dan kebersihan. Kegiatan ini diikuti oleh 76 anak 
dan 10 guru pembimbing, semuanya bersemangat dan bersuka ria 
mengikuti kegiatan ini.

Setelah mendapat kunjungan dari TK Rahmat Ibu, Giant Ujung 
Menteng melakukan kegiatan rutin setiap minggu, yaitu fun aerobic 
yang diikuti oleh Kelompok Senam Bunda Nia, masyarakat sekitar, 
dan beberapa karyawan Giant Ujung Menteng. Senam Fun Aerobic 
ini dilakukan selama 2 hari, yaitu setiap hari Sabtu yang dilak-
sanakan pada pukul 07.00-08.00 WIB dan hari Minggu pukul 16.00-
17.00 WIB. Setiap minggu, sebanyak 40 peserta memadati lapangan 
parkir Giant Ujung Menteng untuk mengikuti Senam Fun Aerobic. 
Kegiatan ini dibuka untuk umum dan gratis. Dengan aktifitas yang 
diadakan Giant Ujung Menteng, peserta pun dapat menjaga keseha-
tan sejak dini.

Tanggal 16 November lalu, Giant Ujung 
Menteng mendapatkan kunjungan dari 
TK Rahmat Ibu. Kegiatan ini dilakukan 

untuk mengenalkan kepada anak didik mengenai 
berbelanja di pasar modern, bagaimana melihat 
dan memilih produk yang ada di brosur, melatih 
kesabaran saat melakukan pembayaran agar 
mereka belajar untuk mengantri dan pengenalan 

di premium area sekeliling Indonesia, seperti hotel bintang 5, 
airport launch, cafe, restoran, perusahaan multinasional dan 
seluruh kedutaan besar. “Untuk majalah ini tidak ada publikasi 
khusus di media, hanya distribusi. Namun, kita bekerjasama 
dengan majalah NOW dan Network Magazine”, ujar Ibu Linda Hen-
dra, Marketing Communication Manager Hero Supermarket. 

Dengan design, konten dan gaya yang fresh dan kekinian, 
majalah ini berhasil memikat banyak pembaca yang mayoritasnya 
adalah perempuan. Beberapa rubrik menarik tersedia meliputi 
‘Hero Loyal Customer’ yakni profil pelanggan setia dari 
perwakilan masing-masing toko Hero Supermarket,  rubrik ‘Best in 
Season’ yang menyediakan informasi mengenai produk seasonal 
best seller yang dijual di Hero Supermarket, ‘New On The Shelves’ 
yakni informasi produk terbaru yang dijual di Hero Supermarket, 
‘Healthy Lifestyle’ rubrik gaya hidup yang berhubungan dengan 
edisi tema majalah, dan ‘Taste of The World’ yang mengangkat 
hidangan nasional terkenal dari dalam maupun luar negeri. Ada-
pun selembar form survei yang diselipkan di dalam majalah untuk 
tahu rubrik apa yang paling disukai oleh pembaca. Melalui feed-
back dari pembaca, majalah ini selalu diperbaiki di setiap edisinya.

The Fresh Food People Magazine merupakan langkah dan upaya 
Hero Group dalam meningkatkan keterikatan dan hubungan 
dengan konsumen. Semua pihak dan kontributor yang terlibat 
dalam majalah ini tentu sangat takjub dan bangga mendapatkan 
penghargaan ini.

Indonesian PR of the 
Year 2016

Hero Group 
Raih Penghargaan

Untuk kesekian kalinya, Majalah MIX Marketing Communications kembali 
menggelar malam penghargaan “PR Program & People of the Year 2016”. 
Acara ini merupakan kontes tahunan bagi program-program PR berkuali-
tas di Indonesia dan telah memasuki tahun ke-10. Melalui kontes ini, ma-
jalah Mix Marcomm memberikan apresiasi bagi perusahaan yang berhasil 
menciptakan program PR yang kreatif, inovatif dan efektif mendapatkan 
publisitas. Tahun ini, dengan bangga Hero Group berhasil meraih peng-
hargaan ‘’Indonesian PR of the Year 2016’’ dalam kategori Own Media – 
The Fresh Food People Magazine.

Kemenangan yang diraih berdasarkan survei yang dilakukan oleh tim Ma-
jalah MIX yang mencakup beberapa aspek, diantaranya adalah PR sebagai 
word of mouth generator, PR sebagai ujung tombak loyalitas pelanggan, 
informasi yang bertebar liar di media sosial dan beberapa aspek lainnya. 
Dan majalah The Fresh Food People menjadi indikator mereka dalam 
menilai PR Program & People of the Year ini.

The Fresh Food People Magazine sendiri adalah free magazine Hero 
Supermarket yang diproduksi setiap 2 bulan sejak Mei 2016 lalu. Setiap 
edisinya, majalah ini dicetak sebanyak 50 ribu eksemplar dan disebarkan 
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Hero Kota Wisata telah berusia 4 tahun tepat pada Minggu, 6 November 2016. Dalam rangka ulang tahunnya, Hero Kota Wisata membuat 
sesuatu yang berbeda untuk menghibur karyawan. Berbagai aktivitas menarik diselenggarakan selama bulan Oktober dan November, 
mulai dari turnamen futsal, Family Day, dan acara tumpengan.

Rangkaian perayaan mulai dilaksanakan dengan Turnamen Futsal di lapangan Dragon Futsal Ciangsana Gunung Putri Bogor pada Senin, 24 
Oktober 2016. Dengan mengusung tema ”Tingkatkan Kekeluargaan dan Sportivitas Dalam Berolahraga”, turnamen ini bertujuan untuk menjalin 
silahturahmi dan hubungan kerjasama yang baik dengan toko-toko yang terletak di sekitar Hero Kota Wisata. Maka dari itu, turnamen ini 
diikuti oleh 8 toko sekitar Hero Kota Wisata dan turnamen dilakukan 1 hari dengan sistem gugur. Pada hari itu pula telah didapat pemenang 
turnamen futsal. Giant Jati Makmur berhasil mencetak skor terbanyak dan merebut juara pertama dengan mendapat piala dan uang tunai Rp. 
1.000.000,-, juara kedua diraih oleh Giant Kranggan mendapatkan piala dan uang tunai Rp. 750.000,- dan juara ketiga diraih oleh Hero Kota 
Wisata mendapatkan piala dan uang tunai Rp. 500.000,-.

Di lain kesempatan, untuk lebih meningkatkan rasa kepedulian dan kedekatan dengan seluruh karyawan, Hero Kota Wisata melakukan Family 
Day. Dengan tema ”Time to Care and Get Closer”, total 40 karyawan ikut serta dalam family day yang diadakan 2 hari ini di Villa Reda 1, 
Cilember Puncak. Berbagai kegiatan seru dilakukan seperti bernyanyi bersama, senam pagi, aneka lomba di kolam renang, membakar jagung 
dan lainnya. Rasa kekeluargaan menyelimuti seluruh keluarga besar Hero Kota Wisata saat itu.

Tiba di saat perayaan ulang tahun Hero Kota Wisata dengan diadakannya acara tumpengan. Acara dihadiri oleh karyawan yang memiliki shift 
siang. Sambutan dari Ibu Duma Netty selaku Store Manager Hero Kota Wisata mengawali acara hari itu. ”Terima kasih atas kerjasama semua pi-
hak yang turut mendukung suksesnya Hero Kota Wisata sehingga bisa eksis hingga saat ini di tengah maraknya kompetitor di sekitar wilayah Hero 
Kota Wisata”, ungkapnya saat memberi sambutan. Acara kemudian dilanjutkan dengan pengajian yang dipimpin oleh rohis Hero Kota Wisata 
Bapak Erwin (Staff Produce), kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng.

Semoga dengan semua kegiatan dalam perayaan ulang tahun ke-4 ini, Hero Kota Wisata akan selalu meningkatkan eksistensinya dalam dunia 
ritel dan memberi kontribusi yang maksimal untuk perusahaan.

Rangkaian Perayaan 
Ulang Tahun Hero Kota Wisata

kualitas pangan yang baik,” ungkap Husna 
Zahir.

“Tentunya dalam menjalankan program 
sosialisasi ini, YLKI tidak dapat berjalan sendiri 
namun butuh dukungan dari para pelaku 
usaha lainnya, salah satunya di bidang retail”, 
sambung Husna Zahir.

Diskusi mengenai bisnis inklusif ini ber-
langsung menarik, antara HERO Group dan 
YLKI saling bertukar pengalaman dalam 
menjalankan program masing-masing. Dan 
diujung pertemuan, YLKI mengundang per-
wakilan dari Divisi CSR & Corporate Commu-
nication HERO Group untuk dapat mengikuti 
Fokus Group Diskusi (FGD) mengenai 
Penerapan Bisnis Inklusif dalam rangka Penca-
paian Sustainable Development Goals (SDGs) 
yang melibatkan para pelaku usaha, pemerin-
tah dan masyarakat pada 13 Desember 2016.

“Tentunya kunjungan YLKI ini menunjukan 
bahwa apa yang telah HERO Group lakukan, 
memiliki nilai positif dan menginspirasi banyak 
pihak. Semoga pertemuan dan silaturahmi 
ini akan terus berjalan dengan baik,” ungkap 
Natalia Lusnita, Senior GM CSR & Corporate 
Communication HERO Group menutup 
diskusi hari itu.

Beberapa waktu yang lalu Divisi CSR & 
Corporate Communication HERO Group 
menerima surat dari Yayasan Lemba-

ga Konsumen Indonesia (YLKI) yang berisi 
permintaan waktu untuk berdiskusi terkait 
salah satu kegiatan CSR HERO Group khu-
susnya yang berhubungan langsung dengan 
petani lokal yaitu direct sourcing. Pertemuan 
dilakukan pada 9 Desember 2016 dan dari 
pihak YLKI diwakili oleh Sudaryatmo, SH, 
Majelis Anggota Pusat YLKI dan Husna Zahir, 
Pengurus Harian YLKI.

Pertemuan tersebut diawali dengan pengena-
lan program-program HERO PEDULI oleh Arya 
Kusumo, Manager CSR yang didampingi oleh 
Natalia Lusnita, Senior GM CSR & Corporate 
Communication dan Fia Arwinta, External 
Communication Manager.

“Maksud dari kehadiran kami hari ini adalah 
ingin berdiskusi dan mengetahui bisnis inklusif 
yang dilakukan oleh HERO Group, karena kami 
mendengar HERO Group juga melakukan bisnis 
inklusif dengan petani-petani lokal.” Ujar 
Sudaryatmo, SH, Majelis Anggota Pusat YLKI.

Bisnis inklusif atau bisnis sosial merupakan 
bisnis yang harus memberikan nilai bagi 

masyarakat. Di samping mencari keuntungan, 
bisnis juga harus memperhatikan dampak 
bagi lingkungan. Hal ini memang sudah 
dilakukan oleh HERO Group yang dijalankan 
melalui salah satu fokus kegiatan CSR yaitu 
direct sourcing yang selama ini sudah menjalin 
kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi 
seperti Universitas Gajah Mada, Universitas 
Padjajaran, dan Institut Pertanian Bogor.

Dari hasil kerjasama tersebut HERO Group 
telah memberikan kesempatan kepada kelom-
pok-kelompok tani lokal untuk maju dengan 
memotong rantai pemasok dan bekerjasama 
langsung dengan HERO Group sehingga baik 
dari sisi kelompok tani mendapatkan keun-
tungan lebih besar dan dari sisi HERO Group 
juga mendapatkan harga yang lebih bagus 
dibanding membeli dari pemasok.

“Kami tertarik bagaimana HERO Group melaku-
kan pendekatan dengan petani lokal, dan apa-
kah ada peluang untuk produk-produk organik 
karena tiga tahun belakangan ini YLKI memiliki 
program untuk mensosialisasikan Healthy Food 
kepada masyarakat. Karena sebagian besar 
masyarakat masih belum sadar akan kualitas 
pangan yang baik untuk dikonsumsi padahal 
itu baik untuk kesehatan tubuh, untuk itu kami 
ingin membangun kesadaran masyarakat akan 

Kunjungan YLKI ke HERO Group
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Pada tanggal 16 November 2016, Giant Taman Yasmin 
Bogor dikunjungi oleh murid-murid Sekolah Alam Atifa 
Cendekia. Dalam rangka Hari Pohon Sedunia, total 17 

anak ini membagikan 100 bibit tanaman yang didapat dari 
Pusat Pesemaian bibit IPB (Institut Pertanian Bogor). Bibit 
tersebut termasuk sirsak, jambu biji, rambutan, salam, kluwih 
dan mangga dibagikan kepada pelanggan yang berbelanja 
di Giant Taman Yasmin. 

Di lain kesempatan, kini giliran murid dari SDIT Baithusalam 
yang mengunjungi Giant Taman Yasmin. Total 60 murid ini 
diajak mengunjungi produk area Fresh dan belajar membuat 
ayam goreng tepung Giant Fried Chicken (GFC). Dengan 
antusias, mereka pun dengan seksama mengamati dan 
langsung  praktek membuat ayam goreng GFC.

Sebagai wujud partisipasi dalam memenuhi kebutuhan darah di 
PMI Kota Probolinggo, Giant Probolinggo mengadakan kegiatan 
Donor Darah dengan tema “Setitik Darah Anda, Secercah Harapan 

Mereka” pada tanggal 12 November 2016. Kegiatan ini menghasilkan 26 
kantong darah diikuti oleh karyawan dan pelanggan Giant Probolinggo.

Selain kegiatan sosial seperti donor darah, sebagai bentuk dukungan 
positif untuk kesehatan warga Probolinggo, senam aerobic senantiasa 
dilakukan setiap hari Minggu pagi. Giant Probolinggo pun menggu-
nakan kesempatan ini untuk membuka stand Bazar di area senam.

Pada kesempatan lainnya, dalam mendukung program pemerintah 
di bidang Pendidikan Nasional, Giant Probolinggo menjadi tempat 
Uji Kompetisi Keahlian SMK Negeri 1 Probolinggo. Siswa-siswi yang 
mengikuti kegiatan ini berjumlah 73 orang dengan penguji dari Giant 
Probolinggo yakni Bapak Solikin (DH Receiving) dan Ibu Reni Kartikasari 
(Staff HRD). Adapun materi yang diberikan seperti product knowledge 
produk cleaning dan breakfast, serta pelayanan yang terdiri dari sikap, 
perhatian dan tindakan.

Di hari yang berbeda, kini murid tingkat TK dan SD yang mengikuti 
kegiatan Cooking Class. Total 97 murid SD IT Permata dan 183 murid TK 
Bayangkari mengelilingi area Giant Probolinggo dan dengan gembira 
mereka diajak belajar membuat topping cake slice yang dipandu oleh 
Ibu Sisca (Staff Bakery), dan Bapak Antoni (Staff Bakery). Sebelum 
melakukan topping, setiap siswa diwajibkan mencuci tangan sesuai 
standar Food Safety Hero. Dalam proses pembuatan, tangan diwajibkan 
memakai sarung tangan plastik, agar kue yang dibuat tetap higienis.

Kegiatan Sehat Ceria 
Giant Probolinggo

Kunjungan Sekolah 
di Giant Taman 
Yasmin Bogor

Terlihat suasana yang berbeda di area parkir Giant Gatsu Cimone 
Tangerang pada Kamis, 17 November 2016 yang lalu, rupanya 
keramaian hari itu karena adanya acara Festival Anak yang digagas 

oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB). 
Dengan mengusung tema “Akhiri Kekerasan Anak”, acara ini berlangsung 
selama 3 hari dari tanggal 17-19 November 2016.

Kegiatan dimulai dengan parade yang diikuti oleh sekitar 3500 anak dari 
120 sekolah tingkat PAUD hingga SMA yang begitu antusias beriringan 
menyampaikan aspirasi mereka.

Tampak hadir pada acara itu Wali Kota Tangerang Bapak H. Arief R. 
Wismansyah dan Wakil Wali Kota Tangerang Bapak H. Sachrudin yang 
turut meresmikan pembukaan rangkaian acara Festival Anak dengan 
penekanan tombol sirine dan pemotongan pita. Setelah sambutan, Bapak 
Wali Kota membuka lomba layang-layang yang diiringi dengan pencak 
silat.

Dalam rangkaian acara Festival Anak ini, BPMPKB menyediakan stand 
yang diisi oleh beberapa UKM se-Kota Tangerang untuk berpartisipasi. 
Banyak UKM yang berpartisipasi diantaranya adalah UKM pakaian muslim 
dan batik khas Kota Tangerang, kerajinan bros, makanan ringan seperti 
rempeyek, makaroni, dan yang lainnya. Giant Gatsu Cimone juga turut 
membuka stand untuk menjual buah-buahan segar, es krim, susu, minyak, 
kopi, dan barang-barang GMS. Tak hanya itu saja, acara Festival Anak di 
hari berikutnya juga diramaikan oleh tari-tarian tradisional, paduan suara, 
lomba pentas seni, lomba cerdas cermat, lomba menempel biji-bijian 
serta beberapa acara menarik lainnya.

Dengan adanya Festival Anak ini, diharapkan hak-hak anak dalam 
berekspresi dan berkreasi dapat terpenuhi. Selain itu, acara ini lebih 
meningkatkan pengunjung dan memperluas pengenalan terhadap 
adanya Giant Gatsu Cimone di Kota Tangerang.

Parade 
Semarak 
Festival 
Anak di 
Giant Gatsu 
Cimone 
Tangerang 

NEWS NEWS

20

PT
 H

er
o 

Su
pe

rm
ar

ke
t T

bk
 | 

He
ro

 N
ew

s 
De

ce
m

be
r 2

01
6

21

PT Hero Superm
arket Tbk | Hero New

s Decem
ber 2016



Peringatan Hari Pahlawan di 
Giant Ekspres Manukan &  
Giant Ekstra Rajawali 
Surabaya

Tak mau ketinggalan, Giant Ekstra Rajawali Surabaya memperingati 
Hari Pahlawan dengan mengadakan beberapa acara, seperti senam 
pagi dan jalan sehat untuk pelanggan toko mereka. Kegiatan yang 
dilaksanakan pada tanggal 26 November lalu, diikuti oleh sebanyak 
8000 pelanggan yang terdiri dari keluarga dan 144 sekolah TK di 5 
kecamatan di Surabaya.

Selain acara senam pagi dan jalan sehat, ada juga bazaar Giant Ra-
jawali Surabaya. Bazaar dipenuhi oleh Ibu-ibu yang membeli barang 
untuk keperluan sehari-hari. Antrian panjang juga terlihat di kasir. 
Suasana semakin meriah saat panitia membagikan door prize. Para 
peserta yang hadir pun sangat antusias merayakan Hari Pahlawan.

Sebagai kota yang mendapatkan julukan kota Pahlawan, Surabaya memiliki 
berbagai cara untuk merayakannya. Seperti yang dilakukan oleh Giant Ekspres 
Manukan pada tanggal 10 November lalu. Dimulai dengan upacara sederha-

na, kegiatan diikuti oleh beberapa karyawan di halaman parkir toko sebelum jam 
operasional. Di hari yang sama, para karyawan memberikan nuansa yang berbeda di 
toko, yaitu dengan menggunakan pakaian pahlawan dan tentara. Karyawan saat itu 
diwajibkan untuk menyapa setiap pelanggan yang datang dan menawarkan barang 
serta menyampaikan promosi. Mereka juga wajib untuk mengirimkan foto sedang 
berinteraksi bersama pelanggan kepada Manager on Duty. Kegiatan ini dilakukan 
untuk mempererat kerjasama antar karyawan Giant Manukan dan mendekatkan diri 
kepada pelanggan serta menciptakan suasana toko yang menyenangkan.

Bantuan Program Satu 
Toko Satu Sekolah 
Giant Cipinang dan 
Giant Tlogosari

Komitmen Hero Group terus berperan aktif mendukung kema-
juan pendidikan di Indonesia melalui program Satu Toko Satu 
Sekolah. Bulan November lalu, Giant Ekspres Cipinang dan 

Giant Ekspres Tlogosari berperan serta dalam memberi bantuan 
kepada sekolah yang berlokasi di wilayah sekitar toko.

Pada tanggal 22 November 2016, Giant Ekspres Cipinang telah melak-
sanakan serah terima perbaikan kantin sehat di SDN Cipinang Muara 
07. Serah terima dilakukan oleh Bapak Tumino sebagai perwakilan 
dari Giant Ekspres Cipinang kepada Bapak Jaya Rahmat selaku Kepala 
Sekolah SDN Cipinang Muara 07. Acara tersebut juga turut dihadiri 
oleh Bapak Sarwoko selaku Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan 
Jatinegara. Adapun hiburan yang disajikan oleh pihak sekolah yakni 
tarian betawi, paduan suara siswa dan paduan suara ibu-ibu guru. 
Pihak sekolah yang menerima bantuan sangat berterima kasih atas 
bantuan yang bermanfaat guna mendukung sarana penyediaan 
makanan untuk menjaga kesehatan warga sekolah.

Dua hari setelahnya, Giant Ekspres Tlogosari memberikan prasara-
na perpustakaan yakni 351 buku bacaan, 2 buku tulis besar, 2 unit 
lemari buku, 3 buah karpet, serta spidol kepada SDN Mukti Harjo 3. 
Bantuan tersebut diserahkan oleh Bapak Ignatius Aburlian selaku 
Store Manager Giant Ekspres Tlogosari kepada Ibu Budi Winarti selaku 
Kepala Sekolah SDN Mukti Harjo 3. Berdasarkan hasil survey, sekolah 
ini tidak memiliki prasarana perpustakaan oleh karena itu pihak toko 
memberikan bantuan tersebut. Semoga dengan bantuan ini minat 
baca siswa-siswi semakin meningkat dan begitupun kualitas pendi-
dikan sekolah tersebut.

Cooking Class & 
Blood Donation 
in Giant Pondok 
Chandra

Giant Pondok Chandra menggandeng Fakultas Perhotelan 
Universitas Kristen Petra, Semolowaru, Surabaya menye-
lenggarakan kegiatan Cooking Class. Acara dilaksanakan 

pada hari Minggu, 25 September 2016 di area Fresh Giant Pondok 
Chandra. Didampingi oleh Ibu Marliyah dari divisi HRD Giant Pondok 
Chandra dan para mahasiswi dari Fakultas Perhotelan UK Petra, aca-
ra berlangsung sangat antusias, dimana para calon koki memperke-
nalkan menu-menu baru kepada sebanyak 80 pengunjung setia 
Giant yang menyaksikan. Tidak lupa, para pengunjung turut serta 
diajak dalam mengolah bahan mentah menjadi sebuah hidangan 
siap saji yang istimewa. Mahasiswi yang berjumlah 7 orang tersebut 
dengan telaten mengajari para pelanggan Giant tentang pemaha-
man memasak yang baik dan higienis, sehingga para pelanggan 
yang mengikuti acara cooking class ini mendapat pelajaran yang 
berharga dari para mahasiswi Fakultas Perhotelan UK Petra.

Sepekan setelah kegiatan cooking class berlangsung, Giant Pondok 
Chandra bersama PMI Surabaya juga mengadakan kegiatan donor 
darah. Dengan tagline “Ayo Sahabat Giant, Turut Berpartisipasi 
dan Peduli Sesama”, para pelanggan tak henti berdatangan untuk 
menyumbangkan darahnya. Para karyawan Giant Pondok Chandra 
pun turut serta mendonor. Pemeriksaan fisik seperti tekanan darah, 
berat badan dan kadar hemoglobin dilakukan sebelumnya, sehing-
ga banyak dari mereka yang tidak lolos mendonorkan darahnya. 
Namun, sebanyak 40 kantong darah berhasil menambah stok darah 
PMI Surabaya. Dengan kegiatan bermanfaat seperti cooking class 
dan donor darah, pelanggan menjadi semakin sering mengunjungi 
dan setia berbelanja di Giant Pondok Chandra.
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Ibu Susana Irawati 
Head of Regional Buyer

Setelah 19 tahun lamanya menjadi Category Manager 
dan cukup berpengalaman di bidangnya, wanita yang 
memiliki hobi travelling ini dipercaya untuk menjadi 
Head of Regional Buyer. Tentunya, tanggung jawab 
dan tantangannya pun semakin berat, diantaranya 
melakukan supervisi agar timnya menjadi tim yang 
solid dan bisa melakukan tugasnya sebagai support-
ing tim, serta menciptakan hubungan yang baik antar 
regional buyer.

Kerja keras Ibu Susan yang selalu memperbaiki 
kinerja diri membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari 
pencapaian beliau selama bekerja. Sebagai buyer, 
beliau mencari sumber untuk beberapa item produksi 
daerah karena omzet dan potensinya tinggi, dan 
akhirnya item tersebut dijadikan item nasional. Selain 
itu, Ibu Susan memfasilitasi kerjasama dengan Usaha 
Kecil Menengah (UKM) dan mengadakan pojok-pojok 
UKM di toko-toko Giant Ekstra yang berada di daerah, 
dan hal ini kerap mendapatkan tanggapan positif dari 
Dinas Koperasi dan UKM serta pelanggan setia Giant 
Ekstra.

Sosok wanita cerdas dan tekun ini pun berharap agar 
bisa terus memberikan yang terbaik dalam peker-
jaan dan tugas yang harus dilakukan, sehingga bisa 
berkontribusi untuk kemajuan Hero Group.

“Setiap tugas dan 
tanggung jawab 
harus dikerjakan 
dengan segenap 
hati seperti 
untuk Tuhan”,
prinsip inilah yang diterapkan Ibu 
Susana Irawati atau yang akrab dipanggil 
Ibu Susan dalam meniti karirnya. Beliau 
memulai karir di PT. Hero Supermarket 
Tbk sejak tahun 1991 melalui program 
Management Trainee (MT). 

dukung saya bekerja di Hero Group dan 
terlebih selama ini saya memiliki atasan 
yang sangat memperhatikan saya sehu-
bungan dengan keberadaan keluarga, 
seperti permintaan untuk pindah dari 
Jakarta ke Surabaya agar lebih dekat 
dengan keluarga”, ungkapnya.

Tahun 1995, Ibu Susan mengembang-
kan karirnya menjadi Merchandising 
Category Manager di Surabaya, mem-
bawahi area Jawa Timur, Bali, Lombok, 
Kalimantan dan Sulawesi. Salah satu 
pengalaman menarik baginya yakni 
bertemu dan menjalin kerjasama 
dengan supplier dan para pelaku UKM 
dari berbagai daerah.

Setelah sukses mengakhiri program MT 
angkatan ke-7 tersebut, beliau men-
duduki posisi sebagai Buyer untuk 

produk bayi di kantor pusat Hero Group yang 
saat itu masih terletak di area Gatot Subroto, 
Jakarta. Wanita kelahiran Malang ini menga-
kui bahwa keluarga sangat berperan penting 
mendukung beliau berkarir. “Sebagai tulang 
punggung keluarga, keluarga sangat men-

Dalam rangka merayakan ulang tahunnya yang ke-13, Giant 
Ekstra Hyperpoint Bandung mengadakan kegiatan fun 
bike dengan tema “Sasapedahan Sararea” (arti: Bersepeda 

Bersama) yang dikemas secara menyenangkan. Acara ini ber-
langsung pada Minggu, 20 November 2016. Tepat pukul 07.30 pagi, 
Giant Ekstra Hyperpoint yang merupakan lokasi garis start dibanjiri 
oleh kurang lebih 800 orang. Dengan penuh antusias, para peserta 
bersepeda mengitari area jalan Cipaganti, jalan Dr. Setiabudi, jalan 
Setra Sari sampai di finish line kembali ke Giant.

Selepas fun bike, lantunan musik dari panggung hiburan menam-
bah semangat para peserta dan pengunjung yang datang. Mereka 
diajak bergoyang melakukan senam sehat dan bernyanyi bersama. 

Keceriaan bertambah ketika pembagian door prize 
diadakan dengan hadiah sepeda motor, kulkas, TV,  hand 
phone, kompor gas, setrika, dispenser, jam dinding, dan 
hadiah menarik lainnya.

Selain menerapkan gaya hidup sehat, kegiatan ini juga 
dapat menguatkan hubungan pelanggan dengan Giant 
Hyperpoint serta meningkatkan brand awareness. Kegia-
tan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata 
bagi kesehatan, serta dapat mempelopori gaya hidup 
sehat terhadap masyarakat sekitar.

Fun Bike Giant Ekstra 
Hyperpoint Bandung
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Penghujung tahun tiba. 
Tiket sudah ditangan 
dan surat cuti juga 
sudah disetujui oleh 
atasan. Saatnya 
mempersiapkan liburan. 
Namun tunggu dulu, 
apakah pekerjaan yang 
akan Anda tinggalkan 
sudah selesai? 
Tentunya, Anda tidak 
ingin ada ganggu-
an-gangguan yang 
terjadi karena kelalaian 
kita saat liburan. Untuk 
menghindarinya, 
berikut tindakan 
preventif yang bisa 
Anda lakukan:

Hal ini terbilang sangat sepele, tetapi tidak sedikit dari 
kita yang sering melakukannya. Lupa mematikan 
komputer berbahaya untuk kelangsungan umur 
komputer karena akan menyebabkan over heat. Di hari 
terakhir sebelum Anda berlibur, pastikan stop kontak 
yang terhubung dengan listrik dicabut, untuk meng-
hindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti banjir.

Matikan Komputer

Pastikan semua dokumen tersimpan rapi dan aman 
pada tempatnya. Siapa tahu saat Anda tinggalkan, 
ada tikus atau kecoak yang meninggalkan kotoran di 
dokumen Anda. Pasti menjengkelkan, kan?

Kerapihan Meja

Selain mematikan komputer, hal kecil lainnya yang 
sering terlupakan adalah mengunci laci. Sebelum 
pulang, pastikan Anda membawa pulang barang-ba-
rang berharga.

Kunci Laci

Bagi Anda yang memiliki peran penting dalam setiap 
pengambilan keputusan, sangat penting bagi Anda 
untuk membuat auto reply e-mail kantor dan tinggal-
kan contact pengganti Anda yang bisa dihubungi. 
Atau jika memang mendesak, Anda bisa memberikan 
alamat e-mail pribadi.

Email

Buatlah to do list sebagai acuan pekerjaan yang akan 
Anda kerjakan sewaktu kembali dari cuti. Hal ini sangat 
penting, karena banyak dari kita lupa apa yang menjadi 
prioritas setelah kembali dari cuti. Selain to do list, Anda 
juga sebaiknya membuat noti�kasi batas progres terakhir 
dari pekerjaan Anda saat ini.

To Do List

Persiapkan diri Anda dan Selamat berlibur!

Sudah Siapkah
di Akhir Tahun?

Berlibur

Apa nama acara yang diselenggarakan untuk mengurangi 
pemakaian kantong plastik?

A.    Hero Greenspiring Movement
B.    Giant Herobic

Send the correct answer along with NRP 
to internal_com@hero.co.id with email subject : 
HERO QUIZ DECEMBER

KUIS
Jawaban Kuis Hero News November 2016 :

B.     21-22 November 2016

Pemenang :
1. Muhammad Supandi (99030779)
2. Haryono (99051323)

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

HLC Public Training 
Desember 2016

Di penghujung tahun 2016, HLC berkomitmen untuk 
terus mendukung pengembangan kompetensi 
karyawan PT. Hero Supermarket Tbk, dimana jumlah 

kelas Public Training yang diadakan selama bulan Desember 
2016 adalah sebanyak 10 kelas dengan total 8 topik training. 
Dikarenakan banyaknya pendaftaran yang masuk, 2 topik 
dari 10 batch, dilaksanakan sebanyak dua batch di bulan 
Desember. Untuk bulan Desember 2016, topik training yang 
dilaksanakan adalah Self Leadership, Building Service Culture, 
Effective Leadership, Presentation Skills, Time Management, 
Problem Solving Decision Making, Practical Problem Solving 
dan Effective Communication Skills.

Dari topik-topik yang diselenggarakan dalam Public Training 
di HLC, formulir pendaftaran yang paling banyak diterima 
oleh HLC adalah Effective Communication Skills, Building 
Service Culture, Presentation Skills, Self Leadership dan 
Effective Leadership, sehingga diadakan penambahan jadwal 
pelatihan untuk topik-topik tersebut. Di tahun 2017, HLC 
akan kembali melaksanakan pelatihan bagi seluruh karyawan 
dengan tetap menggunakan format public training. Terima 
kasih kepada para peserta training yang sudah mengikuti 
pelaksanaan pelatihan yang diadakan di HLC selama tahun 
2016, selamat menyambut tahun baru, semoga harapan dan 
rencana yang belum tercapai di tahun 2016 dapat terwujud 
di tahun 2017, sukses buat kita semua, dan tetap Semangat 
Pagi...!

TIPSHLC INFO
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PHOTO COMPETITION
HERO ANNUAL REPORT

Akses link intranet Hero http://heather/csrcorcomm untuk info lebih lanjut 
atau hubungi Internal Communication (Bunga - 021 8378 8072)

Kirimkan foto dengan format 
JPEG/JPG minimal 2,5 MB 
(1920x1280 Pixel) ke 
lombafoto@hero.co.id

Batas akhir pengiriman 
foto pada tanggal 
10 Januari 2017
(pukul 23.59 WIB)

Juri Juri

STORE AMBIANCE CUSTOMERTEAM SPIRIT

Kategori

Kompetisi ini tidak dipungut biaya 
dan berlaku untuk seluruh karyawan 
PT Hero Supermarket Tbk, kecuali 
karyawan kontrak & magang

PERIODE KOMPETISI 10 NOV 2016 - 10 JAN 2017

KIRIMKAN FOTO INOVATIF & KREATIFMU DAN RAIH KESEMPATAN
UNTUK DIMASUKKAN KE DALAM BUKU LAPORAN TAHUNAN 2016

Pemenang akan 
diumumkan pada 
tanggal 20 Januari 2017

DARWIS TRIADI
Owner of Darwis 
Triadi School of 
Photgraphy & 
Professional 
Photographer

stephane deutsch
President Director of
PT Hero Supermarket Tbk

Juri

COLIN HARVEY
Chief Operation 
Director of 
Guardian

Juri

MARK MAGEE
General Manager of 
IKEA Indonesia

HADIAH PEMENANG PER KATEGORI
JUARA 1 RP 5.000.000 
JUARA 2 RP 3.000.000 
JUARA 3 RP 2.000.000 

+ Sertifikat + Kamera DSLR
+ Sertifikat + Kamera Digital
+ Sertifikat + Kamera Digital


