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FROM
EDITOR

Kontributor
Fia Arwinta (External Comm), Pamela Octavianie (External Comm), 
Helen Marlina (External Comm), Andika Saputra (CSR), Lucky Untung 
(Hero Supermarket), Linda (Giant), Evi Nurulita (Guardian), Liong 
Hok Min (HLC), Ageng Andreas (Training Commercial), Mardi Utomo 
(Properti).

Suatu progres yang efektif tergantung pada keseimbangan 
antara inovasi dan konsistensi. Menciptakan inovasi terkadang 
membutuhkan konsistensi. Perusahaan yang konsisten untuk 

mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat menciptakan 
suatu program baru pada pertengahan bulan ini. Hero Group 
melalui divisi CSR & Corporate Communication meluncurkan 
roadshow Mobil Pangan dan Gizi (MOGI) Hero yang bertujuan 
untuk menyebarkan informasi ketahanan pangan dan gizi baik 
untuk memperbaiki masalah gizi anak Indonesia. Program MOGI 
merupakan bagian dari pilar Pendidikan dan Kesehatan dibawah 
naungan HERO Peduli. Adapun kegiatan HERO GREEN ACTION 
yang diadakan dalam bentuk lomba foto yang bertujuan untuk 
mengedukasi para pelanggan dalam mengurangi penggunaan 
kantong plastik demi mendukung gerakan Indonesia Bersih 2020.

Berkaitan dengan kegiatan CSR, bulan ini Perusahaan berhasil 
meraih penghargaan SINDO CSR 2016 melalui program CSR KASIH 
yang konsisten dilakukan selama 3 tahun dan terbukti bermanfaat 
bagi masyarakat luas karena dilakukan secara berkelanjutan.

Selebihnya, bisnis unit Giant kembali melebarkan sayapnya dengan 
menghadirkan Giant Ekstra Plaju Palembang. Semoga ekspansi ini 
dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar Plaju dan Palembang.  
Selamat untuk Giant Ekstra Plaju!

Dari kantor pusat, bulan ini kami kembali menghadirkan Webcast 
Jardine Matheson Strategic Direction 2016 yang disiarkan via 
website live dan dilanjutkan dengan pemutaran rekaman bisnis 
update Dairy Farm Full Year Result 2015. Tak kalah menarik, Group 
Chief Information Officer mengunjungi IT Townhall yang kerap 
diadakan setiap 3 bulan sekali. Dengan inovasi dan kemenangan 
yang sudah diraih diharapkan bisa menjadi bekal dan acuan untuk 
dapat memberikan prestasi yang lebih baik lagi.

Selamat membaca Hero News.

Arief Istanto
Editor in Chief

Natalia Lusnita
Managing Editor

Risda Antemas
Editor

Amy Yulia Gultom
Creative Designer

Diana Kamila
Editor

Oktavia Wiliasih
Editor

Audi Hadiwijaya
Creative Designer
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President Director, PT Hero Supermarket Tbk

STEPHANE
DEUTSCH

Sustainability atau keberlanjutan telah dianggap sebagai 
komponen penting dalam kehidupan kita. Ini dapat  langsung 
terlihat dalam kegiatan kita sehari-hari, seperti bagaimana 

kita memilih bahan untuk didaur ulang; produk yang kita beli dan 
konsumsi; dan bahkan dalam pandangan kita pada perusahaan 
atau bisnis yang melakukan sesuatu yang berkeberlanjutan.

Saat ini, kesuksesan tidak hanya diukur dengan uang maupun 
keuntungan, tetapi dengan nilai-nilai yang lebih penting seperti 
keberlanjutan, tanggung jawab dan transparansi. Di era masa 
kini, para konsumen kita telah lebih cerdas dan menerima banyak 
informasi dan mereka pun menghendaki agar perusahaan-
perusahaan dapat bertindak secara bertanggung jawab, peduli 
pada masyarakat sekitar dan karyawan, dan tentu saja terhadap 
lingkungan.

Sebagai pengusaha ritel dalam bisnis makanan, merupakan tugas 
utama kita untuk fokus pada keamanan pangan dalam operasional 
kita, karena citra merek kita tergantung padanya. Saya sangat 
menghargai bahwa melalui program CSR, kita dapat melanjutkan 
dan membawa pesan ini pada betapa pentingnya keamanan 
pangan untuk semua orang dan bagaimana kita ingin berbagi 
informasi ini dengan anak-anak dan para orang tua karena mereka 
juga bagian dari konsumen kita.

Satu bulan road show ke 25 sekolah dan 78 POSYANDU di sekitar 
toko kita di Jabodetabek, menargetkan 10.000 anak-anak dan 
berkolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
adalah cara untuk menyampaikan pesan ini dan meningkatkan 
kesadaran masyarakat bahwa PT Hero Supermarket Tbk telah 
melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial di bidang kesehatan, 
dimana kami berusaha untuk mengedukasi anak-anak tentang gizi 
yang seimbang dan mendukung tumbuh kembang yang sehat. 

Namun, bicara sustainability bukanlah untuk tujuan jangka pendek, 
melainkan sebuah perjalanan lebih luas yang bertujuan untuk 
menyelaraskan nilai-nilai pokok perusahaan dan strategi perusahaan 
dengan tujuan  memberi keuntungan untuk perusahaan, 
konsumen dan masyarakat yang kita layani dalam jangka panjang. 
Saya berharap langkah kecil dan inspirasional ini dapat membawa 
perubahan positif kepada masyarakat dan menginspirasi orang lain 
untuk melakukan hal yang sama.

PRESIDENT
MESSAGE
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PELUNCURAN
ROADSHOW
MOBIL PANGAN DAN GIZI 

(MOGI) HERO GROUP

Penampilan tarian tradisional dan perkusi 
dari para murid SDN Cipinang Muara 05 Pagi 
membuka kegiatan hari itu dan dilanjutkan 
dengan sambutan dari Bapak Jaya Rahmat 
selaku Kepala Sekolah, Bapak Drs. Halim 
Nababan selaku Direktur Surveilance dan 
Ketahanan Pangan BPOM, Bapak Suroto 
S.Km, M.Km selaku Direktorat Gizi Masyarakat 
Kementerian Kesehatan RI dan Ibu Natalia 
Lusnita selaku GM CSR & Corporate 
Communication. Store Manager Giant 
Cipinang Bapak Iswandi Ardiansyah juga 
turut hadir pada peluncuran MOGI hari itu. 
Setelah sambutan, keceriaan tampak dari raut 
muka anak-anak saat Super Heri, sang maskot 
MOGI menjumpai mereka dan bersama-sama 
menyerukan yel-yel Cerdas Cermat Sehat.

Di tengah kondisi negeri yang masih menghadapi masalah keburukan 
gizi pada anak Indonesia, PT Hero Supermarket Tbk melalui Divisi CSR 
& Corporate Communication kembali mengadakan kegiatan yang 
bertujuan untuk memperbaiki gizi anak Indonesia. Jika tahun lalu 
diadakan Talk Show Hari Gizi, tahun ini Perusahaan tetap peduli dan 
berinisiatif melakukan kegiatan yang berbeda dengan meluncurkan 
MOGI (Mobil Pangan dan Gizi) Hero, yakni roadshow menggunakan 
mobil yang menyediakan aktifitas edukasi untuk menyebarkan informasi 
tentang ketahanan pangan dan gizi baik untuk anak Indonesia. Program 
ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional dan bulan 
ketahanan pangan. Roadshow berlangsung mulai dari 17 Maret sampai 
21 April 2016, yang diadakan di 25 sekolah di JABODETABEK dan 78 
POSYANDU di 4 Kelurahan di area Jakarta dan Tangerang Selatan. Dalam 
program ini, MOGI Hero akan menyalurkan makanan sehat berupa buah 
dan susu kepada 10.000 anak.

SDN Cipinang Muara 05 Pagi

Sebagai pembuka dari seluruh rangkaian roadshow, 
peluncuran sekaligus acara perdana diadakan di SDN 
Cipinang Muara 05 Pagi yang merupakan sekolah yang 
telah mendapatkan piagam Bintang Keamanan Pangan 
Kantin Sekolah dari BPOM, yaitu sekolah yang mempunyai 
kantin yang bersih dan sehat.

SPECIAL
REPORT
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Selanjutnya, Bapak Drs. Halim Nababan, Bapak 
Suroto dan Koki Nanda Hamdalah berbagi informasi 
menarik pada talkshow bertema ‘Membangun 
Generasi Cerdas Cermat Sehat’ tentang bagaimana 
menjaga kebersihan dan memilih asupan makanan 
sehat kepada orang tua murid yang berperan 
sebagai pengambil keputusan. Dapat disimpulkan 
talkshow ini mengajari kita untuk cerdas dalam 
memilih asupan makanan dan cermat demi pangan 
aman untuk masa depan yang lebih sehat.

Senyum ceria menghiasi suasana saat para siswa-siswi mengerubuti MOGI Zone 
yang menyediakan games seru nan menghibur seperti perkusi Power Tap untuk 
mengukur apakah kita memiliki gizi cukup yang mempengaruhi kekuatan tubuh 
dan Battle Balance yang layaknya mengukur keseimbangan gizi. Tak hanya itu 
saja, mobil laboratorium keliling BPOM juga menunjukkan pengujian cepat 
terhadap produk pangan yang mengandung bahan berbahaya. 

Berlama-lama di MOGI Zone, aroma menggiurkan menggugah selera 
tercium saat koki profesional Nanda Hamdalah menunjukkan keahliannya 
dalam memasak makanan sehat. Sementara Koki Nanda menyelesaikan 
masakan lezatnya, suara merdu terdengar dari area panggung saat itu. 
Tampak kesan hangat dan akrab terlihat dari wajah anak-anak yang 
berbaur mengelilingi dongeng musikal yang sedang diadakan sambil 
menghayati cerita. Penampilan dongeng musikal dari WIMDO Family pun 
menjadi penutup acara hari itu.

Diantara 4 pilar CSR yang berada di bawah payung HERO Peduli, 
Roadshow program MOGI Hero merupakan bagian dari pilar Pendidikan 
dan Kesehatan yang difokuskan pada sosialisasi informasi dan edukasi 
mengenai pangan dan gizi baik yang bertujuan agar dapat memperbaiki 
masalah gizi anak Indonesia dan turut berperan serta aktif dalam 
membangun generasi Indonesia yang Cerdas, Cermat dan Sehat.

Photo by : Januar Efrain & Roro Shabrina

SPECIAL
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HERO Group 
Meraih Penghargaan 
Anugerah SINDO 
CSR 2016

Konsistensi dalam menjalankan Program 
CSR KASIH (Komitmen Anak dan Ibu 
Sehat HERO) selama hampir tiga tahun 

ini membawa HERO Group berhasil meraih 
penghargaan di bidang tanggung jawab social 
perusahaan (CSR)  dalam kategori kesehatan. 

Penghargaan ini diberikan oleh SINDO dalam 
rangka Anugerah SINDO CSR 2016 yang digelar 
di Hotel Kempinski, 29 Februari 2016. Acara 
yang sudah diadakan sebanyak tiga kali oleh 
SINDO ini dikhususkan untuk memberikan 
apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang 
berkomitmen tinggi dalam menyelenggarakan 
program CSR-nya. Penyerahan piagam 
pemenang diserahkan langsung oleh Menteri 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Anak 
Agung Gede Ngurah Puspayoga kepada Ibu 
Natalia Lusnita selaku GM CSR dan Corporate 
Communication HERO Group serta disaksikan 
langsung oleh CEO MNC Group, Hary 
Tanoesudibjo.

Penilaian dilakukan oleh Divisi Penelitian dan 
Pengembangan SINDO dengan didasarkan 
pada beberapa kriteria, di antaranya 
konsistensi, kualitas, dan dampak yang 
dihasilkan dari program CSR yang dilaksanakan.  
Selain HERO Group, penghargaan ini juga 
diterima oleh beberapa perusahaan BUMN dan 
Swasta lainnya, seperti Pertamina, Petrocina ltd, 
PT Pos Indonesia, Bank Mandiri, Bank BJB, Bank 
BRI, dan deretan perusahaan bergengsi lainnya.

“Program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate 
Social Responsibility (CSR) harus dapat menjadi mesin 
pendorong bagi kesejahteraan masyarakat luas. Keempat 
kategori penilaian yang ada malam ini, mulai dari kesehatan, 
pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan 
merupakan aspek penting yang saling berkaitan. Kami 
menyampaikan apresiasi bagi BUMN maupun swasta yang 
telah turut berkontribusi untuk memecahkan permasalahan-
permasalahan bangsa tersebut.” 

Ungkap Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga 
pada sambutannya di Acara Anugerah SINDO CSR 2016.

Penghargaan ini menunjukkan bahwa komitmen dan program nyata HERO Group di bidang 
CSR telah terbukti bermanfaat bagi masyarakat luas karena dilakukan secara berkelanjutan, 
membawa HERO Group terpilih sebagai satu-satunya ritel yang meraih penghargaan 
Anugerah SINDO CSR 2016 ini. Semoga apresiasi yang telah diraih ini mampu membawa 
Divisi CSR dan Corporate Communication serta semua karyawan untuk saling mendukung 
untuk mendorong peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.

Photo by : Januar Efrain

SPECIAL
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Giant Ekstra Plaju Palembang
Grand Opening

Di awal tahun 2016 ini, Giant kembali melakukan ekspansi di wilayah Sumatera 
Selatan tepatnya di kota Palembang dengan menghadirkan Giant Ekstra Plaju. 
Peresmian dan pembukaan toko dilakukan pada Senin, 29 Februari 2016 

yang dihadiri oleh Bapak Heru Pribadi sebagai Direktur Supply Chain, Bapak Stefanus 
Jemianus Lepa sebagai Territory Head 1 Giant, Bapak Ir. Sudirman Teguh sebagai Staf 
Ahli Walikota Palembang serta perwakilan Pemerintah Kota dan tokoh masyarakat 
setempat.

Acara peresmian diawali dengan penampilan marching band serta tarian khas daerah 
Palembang yang mengiringi kedatangan para tamu undangan. Acara kemudian 
dilanjutkan dengan pemberian sambutan dari perwakilan pemerintah kota setempat 
dan sambutan dari Bapak Heru Pribadi yang disusul dengan penyerahan simbolis 
bantuan program Satu Toko Satu Sekolah kepada perwakilan SDN 104 Plaju. Adapun 
bantuan yang diberikan adalah perbaikan infrastruktur sekolah berupa perbaikan 
ruang kelas.

Setelah dilakukan pemotongan pita sebagai tanda bahwa toko telah resmi dibuka, 
para tamu undangan, wartawan serta warga sekitar kemudian langsung memasuki 
area toko. Tidak sedikit pula dari mereka yang langsung berbelanja untuk menikmati 
promosi-promosi menarik yang ditawarkan khusus dalam rangka Grand Opening.

Dengan suksesnya acara grand opening ini, Giant dapat semakin bermanfaat dan 
selalu memberikan peran positif bagi masyarakat di Plaju serta Palembang. 
Sukses selalu untuk Giant Ekstra Plaju!

SPECIAL
REPORT
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HERO GREEN ACTION: 
LOMBA FOTO “PENGURANGAN 

SAMPAH PLASTIK”

Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional yang jatuh pada 21 
Februari, tim CSR & Corporate Communication kembali mengadakan 
kegiatan HERO GREEN ACTION yang kali ini dikemas dalam bentuk 

lomba foto dengan tema “Pengurangan Sampah Plastik”. Tujuan dari lomba ini 
adalah untuk mengedukasi para pelanggan dalam mengurangi penggunaan 
kantong plastik yang merupakan salah satu penyumbang jumlah sampah 
terbesar di berbagai wilayah. Selain itu juga untuk mendukung gerakan 
menuju Indonesia Bersih di tahun 2020.

Dimulai pada 18 sampai dengan 29 Februari 2016, lomba yang diadakan 
di 173 gerai Giant dan 24 gerai Hero Supermarket ini telah berhasil 
mengumpulkan partisipan sebanyak lebih dari 400 orang pelanggan. 
Untuk dapat mengikuti lomba ini, mereka harus melakukan pembelanjaan 
terlebih dahulu senilai minimal Rp75.000,- yang kemudian struknya difoto 
dan dikirimkan bersama dengan foto berbelanja tanpa kantong plastik di area 
toko, serta foto hasil kreatifitas mereka sendiri yang menggambarkan tema 
“Pengurangan Sampah Plastik”.

Setelah periode lomba selesai, tim CSR & Corporate Communication 
melakukan penyisihan terhadap seluruh foto-foto peserta untuk menentukan 
20 foto pilihan yang kemudian dinilai lebih lanjut oleh salah satu fotografer 
professional, Gesit Wisnu Prakoso, untuk penentuan pemenang. 
Adapun kriteria penilaian terdiri dari teknik pengambilan gambar, orisinalitas, 
komposisi warna dan pencahayaan serta penggambaran tema lomba.from Giant Ekspres Dinoyo Malang

Juara 1 Lilian Astarika

Kompetisi yang baru pertama kali diadakan ini mendapatkan 
sambutan baik dan apresiasi dari para pelanggan dan turut 
memberikan kontribusi sales sebesar Rp 83.985.707,-. Para 
pelanggan juga berharap kompetisi positif seperti ini dapat 
terus berlanjut kedepannya.

Selamat kepada 
para pemenang 
dan terima 
kasih kepada 
seluruh tim toko 
Giant dan Hero 
Supermarket 
atas kerja sama 
dan dukungan 
terhadap 
kesuksesan acara 
ini. Nantikan 
kompetisi kami 
berikutnya!

JUARA 2 Tri Buana Nurul Cahyani
from Hero SPM Living World Alam Sutera

JUARA 3 Herialdi Fernando Simanjuntak 
from Giant Gajayana Malang

CSR NEWS

9

PT Hero Superm
arket Tbk | Hero New

s M
aret 2016



IT Townhall 
dihadiri oleh 
Group Chief 
Information Officer

Pada tanggal 4 Maret 2016 yang lalu, divisi IT kembali mengadakan IT Townhall 
yang merupakan acara rutin setiap tiga bulan sekali dan dihadiri oleh seluruh 
karyawan IT. Pada dasarnya, acara  ini bertujuan untuk menginformasikan 

prioritas utama  dari sisi bisnis, mengetahui arahan langsung dari Direksi serta  
mengulas projek yang telah dilakukan selama tiga bulan terakhir dan apa saja 
yang perlu diperbaiki. Bapak Stefanus Mulianto selaku Direktur IT mengakui bahwa 
momen ini sangat baik digunakan untuk berinteraksi dengan seluruh karyawan 
IT agar pesan dapat disampaikan langsung kepada karyawan sehingga mereka 
merasa terlibat dalam sebuah organisasi.

IT Townhall yang ke-4 ini sedikit berbeda dari sebelumnya, dimana Mr. Sam Oh 
selaku Group Chief Information Officer turut hadir untuk berbagi informasi terkait 
Group IT. Dalam kesempatan ini Mr. Sam Oh  menyampaikan  apa saja yang sudah 
Group IT lakukan selama tahun 2015 dan strategi apa saja yang akan diterapkan 
di tahun 2016 ini. Beliau juga menerangkan bahwa fokus tahun ini adalah untuk 
membangun pondasi yang tepat untuk IT, membawa perusahaan ke era digital 
(e-commerce) dan juga pentingnya mengembangkan karyawan IT.

Selain menghadiri IT Townhall, Mr. Sam Oh juga berkesempatan untuk 
mengunjungi beberapa toko seperti Guardian Plaza Indonesia, Giant CBD Bintaro 
serta Hero Emerald. Dalam kunjungannya ke Indonesia kali ini Mr. Sam Oh juga 
melakukan pertemuan dengan para Leadership Team untuk membahas mengenai 
Group IT strategi, solusi dan beberapa inisiatif mengenai teknologi baru.

Hal menarik lainnya yang ditunggu-tunggu dalam setiap IT Townhall adalah ajang 
pemilihan “Best Employee Q4”, dimana sebelumnya masing-masing GM IT telah 
menominasikan maksimal 2 orang dari IT Operations, IT Applications maupun 
IT Infrastruktur sebagai kandidat dengan memberikan alasan dasar memilih 
kandidat tersebut dari apa yang sudah dilakukannya selama tiga bulan terakhir 
yang membuatnya layak dinominasikan. Nominasi ini bisa berbentuk individual 
maupun team yang tujuannya adalah untuk memicu kinerja karyawan agar lebih 
semangat mencapai target. Selamat kepada Bapak Hermanto, Bapak Nero Hantyo 
dan Ibu Nana Paramita yang mendapatkan “Best Employee Q4” pada Townhall ke-4 
ini. Reward kali ini pun diserahkan secara khusus oleh Mr. Sam Oh kepada para 
peraih penghargaan. Secara garis besar Mr. Sam Oh berpendapat bahwa meeting 
ini merupakan kultur dan budaya yang cukup bagus dalam rangka menjalin 
komunikasi dan sejauh ini IT telah bergerak maju di jalur yang tepat.

NEWS
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Selain toko yang aktif menyelenggarakan acara setiap bulannya, 
kali ini DC Cibitung melakukan kegiatan bermanfaat bagi 
karyawannya selama bulan Januari dan Februari. Kegiatan 

tersebut termasuk Medical Check-up untuk para karyawan DC, 
Turnamen Futsal DPW Cup 2 dan kegiatan donor darah.

Medical Check-up merupakan kegiatan pertama yang dilakukan 
dan diadakan selama 4 hari yakni pada tanggal 25-28 Januari 2016, 
kegiatan yang dilakukan untuk para karyawan internal DC Cibitung 
ini dimulai 2 jam sebelum jam kerja. Pemeriksaan yang dilakukan 
termasuk pemeriksaan fisik oleh dokter umum, pemeriksaan 
mata, rontgen thorax, rekam jantung dan yang lainnya. Kegiatan 
ini sebenarnya didasari oleh PKB Pasal 53 mengenai pemeriksaan 
kesehatan berkala untuk para karyawan. Oleh karena itu, kegiatan 
Medical Check-up ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
kondisi serta mempertahankan derajat kesehatan para pekerja. Pada 
akhirnya, ada sebanyak 673 karyawan yang telah menerima hasil 
pemeriksaan kesehatannya.

Karyawan DC Cibitung juga ikut berpartisipasi dalam Turnamen 
Futsal DPW Cup 2 selama 2 sesi yakni tanggal 9-10 Februari 2016 dan 
tanggal 17-18 Februari 2016 di Pekayon Town Futsal, Bekasi. Team DC 
Cibitung berhasil meraih juara 3 pada pertandingan futsal tersebut. 
Kegiatan dengan tema ‘Mempererat Silaturahmi’ ini bertujuan untuk 
mempererat rasa kekeluargaan serta meningkatkan sportifitas dan 
kerjasama diantara para karyawannya.

Kegiatan ‘Aksi Berdonor DC Cibitung’ juga turut diselenggarakan 
pada tanggal 22 Februari 2016 dengan  mengangkat tagline 
‘Mari Beramal dengan berdonor darah, hal ini mudah serta 
menyelamatkan banyak jiwa’. Kegiatan ini bertujuan untuk 
meningkatkan taraf hidup kesehatan masyarakat, membina perasaan 
simpati dan saling berbagi antar sesama manusia di lingkungan 
kita serta menyadarkan kita untuk memulai gerakan kemanusiaan. 
Kegiatan yang melibatkan seluruh karyawan DC Cibitung ini berhasil 
menyumbangkan 55 kantong darah untuk didonorkan.

SERANGKAIAN KEGIATAN
DC CIBITUNG
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Dalam rangka Pekan Imunisasi Nasional 2016, Giant AR Hakim bersama dinas kesehatan 
pemerintah kota Surabaya dan unit pelaksana teknis daerah Keputih menyelenggarakan 
pos imunisasi gratis pada hari Selasa, 8 Maret 2016. Lokasi pos imunisasi gratis ini sengaja di 

tempatkan di depan pintu masuk area toko agar bisa menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan 
traffic customer yang datang. Acara ini dihadiri oleh Store Manager Giant AR Hakim Bapak Samsu Arifin, 
Kepala dan staff PUSKESMAS Keputih dan perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Pemberian 
imunisasi dimulai dengan sesi konsultasi yang bertujuan untuk memastikan semua balita yang telah 
mendaftar dalam keadaan sehat untuk menerima vaksin. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi 
resiko penularan Virus Polio, memastikan tingkat kekebalan masyarakat terhadap penyakit polio 
yang cukup tinggi dan memberikan perlindungan secara optimal dan merata pada balita terhadap 
kemungkinan munculnya kasus polio. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Pekan 
Imunisasi 
Nasional 
Giant AR Hakim 

Webcast : Jardine Matheson Strategic Direction 
2016 dan Dairy Farm Full Year Result 2015

Jardine Matheson Strategic Direction 2016 kembali diadakan pada hari Kamis, 11 

Maret 2016 lalu dan disiarkan langsung ke seluruh Grup melalui webcast yang 

diadakan di Ballroom Lt 5 Graha Hero. 

Acara pagi itu dimulai dengan presentasi hasil review Group serta update strategi 

yang langsung disampaikan  oleh Mr. Ben Keswick.  Pada kesempatan itu juga beliau 

mengumumkan 5 pemenang Pride in Performance 2016 yang salah satunya berhasil 

diraih oleh IKEA Indonesia untuk  kategori Customer Engagement melalui program 

Blue Bag Project.  Webcast yang dihadiri oleh sedikitnya 40 orang undangan ini ditutup 

dengan sesi tanya jawab yang dapat di sampaikan melalui nomor hotline yang telah 

disediakan oleh penyelengara. 

Sesi kedua dilanjutkan dengan pemutaran rekaman dari Dairy Farm Bussiness update 

yang disampaikan oleh  Mr. Graham Allan dalam acara Dairy Farm Forum pada tanggal 9 

Maret 2016.   Berbeda dengan tahun lalu dimana biasanya Town Hall diadakan di Graha 

Hero Lt.5 dan dihadiri langsung oleh Mr. Graham Allan, kali ini Town hall diadakan melalui 

webcast. Dalam presentasinya, beliau menginformasikan tentang strategy, highlight dan 

hasil finansial Group di tahun 2015. Beliau juga mengungkapkan bahwa Group akan 

selalu berkomitmen kuat untuk selalu on track pada perjalanan ritel saat ini.
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& LOMBA FOTO GIANT 
EKSPRES GRESIK

LOMBA MEWARNAI

Sabtu, 31 Januari 2016 Giant Ekspres Gresik 
menyelenggarakan serangkaian acara untuk 
menyemarakkan Relaunch Giant Ekspres Gresik. 

Mulai dari senam bersama, lomba mewarnai ibu dan anak 
serta lomba foto ‘Aku Cinta Giant’.

Kegiatan senam dimulai tepat pukul 06.00 pagi dengan 
dihadiri oleh Wakil Bupati Gresik, Bapak Mohammad 
Qosim yang ikut serta membaur diantara 200 orang 
peserta yang datang dari Gresik dan sekitarnya. Mereka 
sangat antusias mengikuti senam Jantung Sehat dan 
dilanjutkan dengan Senam Aerobik yang dipandu oleh 
dua instruktur.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Lomba Mewarnai 
Ibu dan Anak yang diikuti oleh sekitar 300 peserta usia 
dua hingga empat tahun. Acara ini merupakan kerjasama 
Giant Ekspres Gresik dengan HIMPAUDI (sebuah 
organisasi legal dan independent yang menghimpun 
unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak anak usia 
dini) Kecamatan Manyar Gresik.

Tepat pukul 08.00, lomba dibuka dengan tari-tarian yang 
ditampilkan para murid PAUD dari Gresik dan dilanjutkan 
dengan sambutan dari Ketua HIMPAUDI Kecamatan 
Manyar Gresik, Ibu Lailyatun Nuroniyah S.Hum.

Para peserta terlihat antusias mewarnai dengan menggunakan crayon. Pada lomba 
kali ini peserta tidak boleh menggunakan peralatan tambahan selain crayon. Para 
ibu peserta lomba harus mengarahkan sang anak untuk mewarnai kertas yang 
berukuran A4. Ibu dan anak tersebut harus bekerjasama menyelesaikan pewarnaan 
dalam  waktu 90 menit.

Selain lomba mewarnai, pada event ini Giant juga menyelenggarakan Lomba 
Foto Anak dengan tema ‘Aku Cinta Giant’. Lomba ini diikuti sekitar 162 
peserta usia dua hingga empat tahun dari Gresik dan sekitarnya. Sejak pagi 
para peserta sudah datang dengan mengenakan berbagai macam kostum. 
Bahkan ada beberapa peserta yang membawa berbagai produk Giant dalam 
sesi fotonya, mulai dari tissue Giant hingga wrapping film.

Event lomba ini juga semakin semarak dengan berbagai games dan quiz 
maupun doorprize dari berbagai sponsor event. Tak hanya para peserta 
PAUD yang menjawab pertanyaan quiz, para ibu peserta juga ikut serta 
menjawabnya.

Sukses selalu Giant Gresik!
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AKTIVITAS PECAHKAN 
REKOR PENJUALAN

GIANT EKSTRA PROBOLINGGO 
Terkait tantangan yang diberikan oleh Manajemen yang disampaikan 
langsung oleh Bapak Stephane Deutsch pada Hero Moving Forward 2016 
untuk menaikkan penjualan toko selama periode 27-28 Februari 2016 lalu, 
Giant Ekstra Probolinggo menyelenggarakan beberapa kegiatan diantaranya 
pengajian, donor darah, bazaar keliling perumahan, pasar tradisional dan 
Pasar Minggu Alun-Alun Kota.

Demi memperlancar keberlangsungan kegiatan Giant Ekstra Probolinggo 
dan menjawab tantangan ‘Break Sales Record’, pada hari Kamis, 25 Februari 
2016 diadakan pengajian dengan seluruh staff yang bekerja saat itu. Tujuan 
pengajian ini juga sebagai ajang silaturahmi dan berdoa bersama demi 
kesuksesan tim Giant Ekstra Probolinggo.

Dimulai dengan kegiatan donor darah bulanan bersama PMI yang 
diselenggarakan pada tgl 27 Februari 2016 di lobby Giant Ekstra Probolinggo, 
dimana kegiatan ini berhasil menarik perhatian pengunjung yang berbelanja 
serta para pendonor tetap dari PMI Kota Probolinggo. Kegiatan ini berhasil 
mengumpulkan 32 kantong darah dari total 52 pendaftar.

Pada hari yang sama, diselenggarakan juga acara bazaar keliling perumahan 
dan pasar tradisional. Bazaar murah Giant Probolinggo merupakan salah satu 
strategi yang dilaksanakan dalam rangka mendekatkan Giant ke masyarakat 
Probolinggo dan menanamkan image ‘Harga Murah Setiap Hari’. Bazaar ini 
diadakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 27 dan 28 Februari 2016 dengan 
tim yang terdiri dari perwakilan masing-masing divisi plus staff kasir dengan 
didampingi satu orang DH sebagai PIC. Adapun barang yang jual diantaranya 
adalah minyak, gula, buah & sayuran segar dan beberapa item GMS.

Bazaar selanjutnya berlokasi di Pasar Minggu Alun-alun yang dilaksanakan 
pada tanggal 28 Februari 2016 mulai pukul 05.00 sampai 10.00. Lokasi ini 
dipilih karena sedang adanya Car Free Day yang merupakan pusat keramaian. 
Teknis pelaksanaan dan barang yang dibawa pun sama dengan Bazaar 
Perumahan & Pasar tradisional. Tantangan ini baik dilakukan demi mencapai 
rekor penjualan dan juga menambah omzet toko Giant Ekstra Probolinggo.
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BERAGAM AKTIVITAS  
DI GIANT GAJAYANA MALANG

Bulan Februari yang lalu, Giant Ekstra Gajayana Malang 
menyelenggarakan berbagai macam kegiatan baik yang 
merupakan kegiatan rutin mingguan maupun kegiatan 

yang bertujuan untuk menjawab tantangan memecahkan rekor 
penjualan di bulan Februari.

Dimulai pada 13 Februari 2016 lalu, Giant Ekstra Gajayana Malang 
menyelenggarakan lomba Fashion Show Parents and Kids untuk 
memeriahkan hari raya Imlek di area Grocery Non Food lantai 2. 
Total 81 anak tampil memukau dan menggemaskan dengan baju 
tradisional khas Tionghoa. Berbagai pertunjukan bakat seperti 
Barongsai Kids dan dance yang juga dimeriahkan oleh orang 
tua dari peserta yang ikut tampil menari hari itu. Lomba Fashion 
Show ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak 
saat tampil di depan umum. Acara ini dihadiri oleh sekitar 200 
penonton yang memeriahkan dan mendukung acara ini. Pada 
hari berikutnya tepat pada Valentine’s Day, Giant Ekstra Gajayana 
Malang menampilkan Live Band Performance yang membawakan 
lagu-lagu cinta. Pengunjung yang sedang berbelanja menikmati 
penampilan yang penuh dengan aura cinta. 

Pada kesempatan lain, tanggal 23 dan 24 Februari 2016, sekolah TB Smart 
Kids dan TK Shining Star berkunjung untuk tahu serunya proses berbelanja 
di Giant dan siswa pun diberi kesempatan untuk melihat proses pembuatan 
roti oleh staff bakery. Selain mengamati pembuatan roti, para murid juga 
diajak berkeliling ke area produce, fresh, grocery sampai proses mengantri 
membayar di kasir.

Selain itu, demi memecahkan rekor penjualan periode 27-28 Februari 
2016, Giant Ekstra Gajayana Malang melakukan berbagai kegiatan secara 
maksimal mulai dari menyebarkan mailer di mall dan area kota Malang, 
branding angkutan umum yang keliling perumahan, bagi-bagi balon untuk 
customer, Malang Cat Lover gathering yang juga menaikkan penjualan 
produk-produk Pet Food pada saat itu, berbagai sampling grocery dan 
cuci gudang GMS yang dikerubuti oleh ibu-ibu rumah tangga, berbagi kue 
keranjang pada saat suasana Imlek dengan minimal belanja Rp. 150.000,-, 
festival donat bakery, lomba bayi merangkak yang memicu ibu-ibu peserta 
untuk berbelanja, lomba lempar gelang dengan syarat minimal belanja 
Rp.25.000,- dan mendapat kesempatan lempar gelang berhadiah dan juga 
program Go Green ‘Indonesia Bebas Sampah Plastik 2020’. Dengan berbagai 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan bulan Februari, semoga pengunjung 
pun makin memupukkan rasa cinta kepada Giant Ekstra Gajayana Malang.
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Pada bulan Februari 2016, Giant Ekstra Maspion turut meramaikan 
Tahun Baru Imlek serta berpartisipasi dalam tantangan Breaking 
Sales Record dengan mengadakan beragam acara serta menerima 

kunjungan dari SD Al Muttaqin dan Godwins Kindergarten School.

Perayaan Tahun Baru Imlek di Giant Ekstra Maspion diselenggarakan dua 
kali yakni pada Senin, 8 Februari 2016 dan Minggu, 14 Februari 2016. Para 
pengunjung Giant Ekstra Maspion sangat antusias tidak mau ketinggalan 
untuk menyaksikan atraksi Barongsai. Pengunjung sudah mulai menanti di 
area pintu masuk sejak pukul 14.00 WIB, tak lama kemudian rampak tambur 
membuka atraksi tiga barongsai dari Ksatria Lion and Dragon Troupe 
Surabaya.

Para pengunjung berbondong-bondong menyaksikannya dan sesekali 
mereka terperangah ketika barongsai melompat tinggi untuk meraih angpao 
yang sengaja dipasang tinggi di area Giant Maspion Surabaya. Selain itu 
ketiga barongsai tersebut juga membagikan jeruk kepada para pengunjung 
food court Giant Maspion. Atraksi yang berlangsung selama 90 menit ini 
mampu menghibur para pengunjung yang datang. Dalam kesempatan ini 
customer yang berbelanja juga mendapatkan bingkisan kue keranjang dari 
team kasir Giant Ekstra Maspion.

Pada kesempatan yang berbeda, Giant Ekstra Maspion juga turut 
mengundang SD Al Muttaqqin Surabaya dan Godwins Kindergaten School. 
SD Al Muttaqqin berkunjung pada Selasa, 2 Februari 2016 diikuti oleh 78 
anak SD kelas tiga serta delapan guru pembimbing. Selain berbelanja, 
mereka juga mengikuti workshop cara membuat Pizza.

Goodwins Kindergaten School berkunjung pada Kamis, 25 Februari 2016 
dengan peserta sejumlah 35 murid serta 6 guru pembimbing. Mereka 
berbelanja berkelompok untuk mengenal berbagai produk yang dijual di 
Giant Ekstra Maspion dengan pengantar Bahasa Inggris.

Selanjutnya pada Sabtu-Minggu, 27-28 Februari 2016, Giant Ekstra Maspion 
juga turut berpartisipasi untuk menerima tantangan memecahkan rekor 
penjualan dengan membagikan brosur sehari sebelumnya. Team Giant 
Maspion membagikan brosur serta mailer dengan menggunakan pengeras 
suara dan mengenakan topi unik buatan sendiri.

Untuk menarik customer agar datang berbelanja, Giant Ekstra Maspion juga 
menyelenggarakan berbagai lomba menarik diantaranya Lomba Makan Ice 
Cream, Lomba Makan Semangka, serta Lomba Makan Mie Goreng dengan 
hadiah voucher belanja Giant serta berbagai hadiah hiburan.

Serunya Imlek Giant 
Maspion Surabaya
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Keceriaan
Giant Central City 

Giant Central City Semarang menyelenggarakan aktivitas 
lomba mewarnai yang diadakan pada hari Sabtu, 20 
Februari 2016 bertepatan dengan ulang tahun Giant 

Central City  yang ke-7. Area HORECA Giant Central City pun 
dipenuhi oleh sekitar 150 peserta dari beberapa TK yang berada 
di sekitar toko. Peserta pun menunjukan semangatnya untuk 
mewarnai dengan waktu yang telah ditentukan. Lomba pun 
dilanjutkan dengan foto bersama orang tua masing-masing serta 
pembagian piala dan goodie bag. Aktivitas lomba mewarnai ini 
adalah sebagian dari rangkaian acara di bulan Februari selain 
pertunjukan Barongsai saat Imlek, wisata belanja murid TK dan 
donor darah gratis di Giant Central City. 

Dana Bantuan 
Renovasi Mushola 
oleh Giant Palem Semi

Pada Sabtu 20 Februari 2016, Giant Palem Semi berbagi 
dengan memberikan dana bantuan untuk renovasi 
Mushola di sekitar area Giant Palem Semi yang dibangun 

dari hasil swadaya masyarakat di lingkungan sekitar RT 02/06. 
Serah terima ini dilakukan tepat di area samping dibangunnya 
mushola Al-Istiqomah yang diwakili oleh Ibu Elsiana Japar selaku 
Store General Manager Giant Palem Semi, perwakilan SPHS dan 
beberapa staff Giant Palem Semi. Masyarakat sekitar pun sangat 
antusias dan menyambut baik atas bantuan yang diberikan.
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: Informasi dan arahan yang terkandung di sini tidak dimaksudkan untuk menjadi petunjuk medis dan acuan definitif dalam segala situasi dan kondisi. Silakan berkonsultasi
  dengan dokter pribadi anda masing-masing jika ragu atau membutuhkan saran lebih lanjut.

Disclaimer 
Referensi : www.worldkidneyday.org/faqs/take-care-of-your-kidneys/8-golden-rules      |      www.kidney.org

HARI GINJAL SEDUNIA 2016
Penyakit Ginjal dan Anak: Bertindak Segera untuk Pencegahan

• Tetap sehat dan aktif

• Kontrol teratur tekanan darah anda

• Monitor gula darah

• Menjaga asupan cairan

• Konsumsi makanan yang sehat 
dan menjaga berat badan

• Tidak merokok

• Tidak mengkonsumsi obat-obatan yang 
dijual bebas secara teratur

CARA MENURUNKAN RESIKO PENYAKIT GINJAL

GINJAL KITA DAN CARA KERJANYA
Kita memiliki dua ginjal, masing-masing memiliki ukuran kira-kira sebesar kepalan tangan. Lokasinya terletak pada 
kedua sisi tulang belakang, di bagian paling bawah dari tulang iga.

FUNGSI UTAMA 
DARI GINJAL 

KITA

c. Mengendalikan 
keseimbangan zat 
kimia dalam tubuh

b. Mengeluarkan racun 
dan kelebihan cairan 
dari darah

a. Menghasilkan urin
d.  Mengontrol tekanan 

darah

e. Memproduksi sel 
darah merah

f.  Menjaga kesehatan 
tulang

10 TANDA-TANDA KEMUNGKINAN ANDA TERKENA PENYAKIT GINJAL
Anda mempunyai risiko terkena penyakit ginjal apabila anda memiliki penyakit tekanan darah tinggi, diabetes dan 
riwayat gagal ginjal pada keluarga atau anda berusia diatas 60 tahun.

Anda mengalami 
pembengkakan di sekitar 

mata yang menetap

Anda mudah lelah, 
energi berkurang

Anda mempunyai 
kulit yang kering 

dan gatal

Anda merasakan 
keinginan berkemih 

lebih sering

Ditemukan darah 
pada urin

Urin anda berbusa Anda mengalami 
kram otot berulang

Nafsu makan menurunGangguan tidur Kaki dan pergelangan 
kaki bengkak

LOMBA
MEWARNAI
Giant Ekspres 
Wiyung

Giant Ekspres Wiyung Surabaya menyelenggarakan 
Lomba Mewarnai Ibu & Anak IGTKI Kecamatan Wiyung 
pada Sabtu, 20 Februari 2016. Pada hari itu area 

parkir Giant Ekspres Wiyung dipenuhi oleh total 246 peserta. 
Dalam lomba ini, peserta terbagi dalam dua kategori yakni 
para peserta TK A dan TK B. Para peserta sangat antusias untuk 
mengikuti lomba yang diselenggarakan sejak pukul 07.00 
ini. Selain lomba mewarnai juga diselenggarakan berbagai 
lomba menarik lainnya, diantaranya adalah Lomba Makan 
Semangka untuk Ibu & Anak dan berbagai quiz dan games yang 
meramaikan suasana saat itu

Giant Superdome 
POSYANDU
Pada hari Rabu, 10 Februari 2016 Giant Superdome 

mengadakan kegiatan sosial berupa POSYANDU. POSYANDU 
yang diselenggarakan oleh Giant Superdome mencakup 

pemberian imunisasi balita, serta memantau perkembangan atau 
pertumbuhan anak dan rasa kepedulian terhadap masyarakat sekitar 
akan pentingnya kesehatan.

Kegiatan yang diadakan pukul 15.00-17.00 di area samping GFC 
ini dikunjungi oleh 100 balita dari RW 06 Kelurahan Karang Ayu 
Semarang dan juga terbuka untuk pengunjung Giant Superdome. 
Penimbangan berat badan balita, pengukuran tinggi badan, 
pemberian vitamin, imunisasi dan pembagian asupan bergizi diikuti 
dengan seksama oleh orang tua yang ikut mengantarkan buah 
hatinya dengan senang hati. Mereka juga turut berbelanja yang 
pada akhirnya dapat menaikkan penjualan hari itu. Tujuan kegiatan 
ini adalah untuk mendukung perbaikan gizi balita dan menurunkan 
angka kematian balita. Selain itu, kegiatan ini dapat memberikan 
pandangan positif masyarakat betapa pedulinya Giant Superdome 
terhadap masalah kesehatan para ibu dan balita.  
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: Informasi dan arahan yang terkandung di sini tidak dimaksudkan untuk menjadi petunjuk medis dan acuan definitif dalam segala situasi dan kondisi. Silakan berkonsultasi
  dengan dokter pribadi anda masing-masing jika ragu atau membutuhkan saran lebih lanjut.

Disclaimer 
Referensi : www.worldkidneyday.org/faqs/take-care-of-your-kidneys/8-golden-rules      |      www.kidney.org

HARI GINJAL SEDUNIA 2016
Penyakit Ginjal dan Anak: Bertindak Segera untuk Pencegahan

• Tetap sehat dan aktif

• Kontrol teratur tekanan darah anda

• Monitor gula darah

• Menjaga asupan cairan

• Konsumsi makanan yang sehat 
dan menjaga berat badan

• Tidak merokok

• Tidak mengkonsumsi obat-obatan yang 
dijual bebas secara teratur

CARA MENURUNKAN RESIKO PENYAKIT GINJAL

GINJAL KITA DAN CARA KERJANYA
Kita memiliki dua ginjal, masing-masing memiliki ukuran kira-kira sebesar kepalan tangan. Lokasinya terletak pada 
kedua sisi tulang belakang, di bagian paling bawah dari tulang iga.

FUNGSI UTAMA 
DARI GINJAL 

KITA

c. Mengendalikan 
keseimbangan zat 
kimia dalam tubuh

b. Mengeluarkan racun 
dan kelebihan cairan 
dari darah

a. Menghasilkan urin
d.  Mengontrol tekanan 

darah

e. Memproduksi sel 
darah merah

f.  Menjaga kesehatan 
tulang

10 TANDA-TANDA KEMUNGKINAN ANDA TERKENA PENYAKIT GINJAL
Anda mempunyai risiko terkena penyakit ginjal apabila anda memiliki penyakit tekanan darah tinggi, diabetes dan 
riwayat gagal ginjal pada keluarga atau anda berusia diatas 60 tahun.

Anda mengalami 
pembengkakan di sekitar 

mata yang menetap

Anda mudah lelah, 
energi berkurang

Anda mempunyai 
kulit yang kering 

dan gatal

Anda merasakan 
keinginan berkemih 

lebih sering

Ditemukan darah 
pada urin

Urin anda berbusa Anda mengalami 
kram otot berulang

Nafsu makan menurunGangguan tidur Kaki dan pergelangan 
kaki bengkak
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Giant Surabaya Diponegoro berhasil memecahkan rekor penjualan 
dengan sales growth terbaik di Giant Ekstra secara Nasional. Bapak 
Agus Soedarjono sebagai Store Manager tentu memainkan peran 
utama dalam proses memecahkan rekor penjualan periode 27-28 
Februari 2016 ini. Oleh karena itu, tim Hero News akan mengulas 
pengalaman kerja beliau selama bekerja di Hero Group dalam 
rubrik Profil kali ini.

Bapak Agus Soedarjono mulai bergabung di Hero Group pada 
tahun 2008 di Giant Hypermarket Probolinggo sebagai Division 
Manager Grocery. Tantangan pertama yang dihadapinya adalah 
saat pertama beliau bergabung, dimana pada saat itu, beliau hanya 
memiliki waktu 10 hari kerja untuk mempersiapkan pembukaan 
toko baru Giant Hypermarket Probolinggo mulai dari menerima 
barang sampai saatnya Grand Opening. Setahun berpengalaman 
menjadi Division Manager Grocery, beliau diberikan kepercayaan 
lebih untuk juga memegang divisi Fresh selama 2 tahun. Pada 
tahun 2011, beliau dipindahkan di Giant Hypermarket Surabaya 
Diponegoro dengan kondisi penjualan yang kurang bagus. Beliau 
pun dipercaya untuk memimpinnya dengan menduduki posisi 
Store Manager sampai saat ini.

Selain memecahkan Breaking Sales Record tahun ini, ketika 
menduduki posisi Division Manager Fresh & Grocery di Giant 
Probolinggo, beliau juga pernah mencapai growth tertinggi 
divisi Fresh pada tahun 2009. Suami dari Ibu Ida Rahmawati 
ini pun membagikan rahasia memecahkan rekor tahun ini. 
Strategi yang diterapkan adalah mengatur jadwal seluruh tim 
untuk tidak libur pada saat periode Breaking Sales Record, 
melakukan koordinasi dengan MD & CPO untuk ketersediaan 
barang, mobilisasi tim untuk berkeliling area lingkungan sekitar 
toko agar dapat menginformasikan mengenai adanya promo 
besar-besaran di toko dan menginformasikan tim setiap 2 jam 
mengenai penjualan yang dicapai toko guna menumbuhkan 
semangat tim untuk mencapai target yang diinginkan. “Saya 
sangat bangga melihat full team Giant Diponegoro yang 
memiliki teamwork yang bagus dan kompak”, ungkap Bapak 
2 anak ini. Tentunya tantangan ini adalah pacuan untuk beliau 
mencapai penjualan lebih lagi. Bapak Agus percaya bahwa 
tekad dan kemauan adalah kunci menggapai keberhasilan. 
Beliau pun berharap agar seluruh tim di perusahaan bisa saling 
sinergi untuk mencapai suatu keberhasilan agar HERO Group 
tetap jaya.  

Bapak Agus Soedarjono
Store Manager Giant SBY Diponegoro
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IS I  KOTAK P3K
Kassa steril Mitela

Gunting Peniti

Sarung Tangan sekali pakai Aquadest

Lampu Senter Plester Cepat

Kantong Plastik bersih Gelaas untuk cuci mata

Povidone Iodine Plester Lebar

Kassa steril terbungkus  : 20 buah
Perban (lebar 5 cm)   : 2 gulung
Perban (lebar 10 cm)  : 2 gulung
Plester cepat   : 10 strip
Plester (lebar 1,25 cm)  : 2 gulung
Kapas  : minimal 2 gram
Masker  : 1 buah
Minyak kayu putih   : 1 buah
Pinset : 1 buah
Alkohol 70% : 1 botol
Povidon iodin (60 ml)  : 1 botol
Gelas untuk cuci mata  : 1 buah
Kantong plastik bersih   : 1 buah
Lampu senter    : 1 buah
Aquades 
(100 ml larutan saline)   : 1 botol
Sarung tangan 
(sekali pakai)    : 2 pasang
Peniti : 12 buah
Gunting : 1 buah
Kain segitiga (mitela)  : 2 buah
Obat tetes mata
Obat sakit perut (obat diare atau obat maag/
nyeri lambung)
Obat sakit kepala
Kotak P3K
Ceklis isi kotak P3K 
Ceklis penggunaan isi kotak P3K
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MENGOPTIMALKAN 
PERAN PEMIMPIN 
DI TOKO DALAM IMPLEMENTASI FOOD SAFETY

panggilan moral kita untuk melindungi 
konsumen kita di toko”, hal ini terus 
disampaikan oleh Bapak Hendra T. Pardede 
selaku GM QA & Food Safety di dalam 
training tersebut.

Dalam salah satu sesi training, peserta 
secara bergantian dan berkelompok 
melakukan praktek ‘Food Safety’ terkait 
personal hygiene dan sanitasi yang 
dilakukan di dalam ruangan simulasi ‘Food 
Safety’ di HLC. Para peserta juga diminta 
untuk membuat action plan atau Simulasi 
Pembuatan Rencana Perbaikan untuk 
setiap temuan terkait ‘Food Safety’ di toko 
masing-masing. Rencana perbaikan ini 
kemudian dibahas dan didiskusikan secara 
berkelompok di dalam kelas. Tujuan utama 
dari seluruh rangkaian training ini adalah 
bagaimana para pemimpin di toko dapat 
mengawali dan melakukan perubahan 
terkait kebiasaan mereka dalam menjaga 
kebersihan saat bekerja. Apabila dalam 
menjaga kebersihan saat bekerja sudah 
menjadi kebiasaan setiap tim yang ada di 
toko, maka resiko yang dapat terjadi dapat 
dikontrol dengan baik oleh seluruh tim 
operasional.

Pangan merupakan kebutuhan dasar 
terpenting dan sangat esensial 
dalam kehidupan manusia. Dewasa 

ini pangan disajikan dengan berbagai 
bentuk dan olahan yang menarik dengan 
tujuan untuk menarik minat konsumen. 
Jaminan akan keamanan pangan 
merupakan hak asasi konsumen. Walaupun 
pangan itu menarik, nikmat dan tinggi 
gizinya, namun jika tidak aman dikonsumsi 
maka tidak akan ada nilainya. Keamanan 
pangan merupakan syarat penting yang 
harus melekat pada pangan yang akan 
dikonsumsi oleh semua masyarakat 
Indonesia, khususnya bagi para konsumen 
PT. Hero Supermarket, TBK.

Sesuai dengan yang tertulis pada Hero 
News edisi Oktober 2015, mengutip apa 
yang disampaikan oleh Bapak Stephane 
Deutsch, “Keamanan pangan harus 
menjadi fokus dalam kegiatan operasional 
kita, karena citra merek (brand image) kita 
tergantung kepada seberapa akurat dan 
ketelitian kita dalam menerapkan proses 
produksi dan menerapkan kebijakan 
keamanan pangan demi menghindari 
kemungkinan terjadinya resiko-resiko 

potensial.” Dimulai pada September 2015, 
kampanye Keamanan Pangan atau ‘Food 
Safety’ telah dilakukan oleh Divisi QA dan 
Food Safety kepada tim operasional.

Untuk mendukung kampanye ‘Food Safety’, 
Management menyadari pentingnya 
pengawasan dan kontrol terkait 
keamanan pangan yang dilakukan oleh 
pemimpin yang ada di toko. Berdasarkan 
permintaan dari manajemen operasional, 
Hero Learning Center (HLC) bekerja 
sama dengan team QA & Food Safety 
menyelenggarakan Training “Managing 
Food Safety” bagi para Department Head 
dan Section Manager Fresh, Grocery serta 
Support Giant dan Hero Supermarket.

Training yang dilaksanakan mulai 
tanggal 10 Maret 2016 ini bertujuan agar 
para pemimpin toko dapat melakukan 
pengawasan dan kontrol yang baik serta 
memastikan tim yang dipimpinnya dapat 
menjalankan keamanan pangan sesuai 
dengan standar yang sudah ditentukan 
oleh tim QA & Food Safety. “Food Safety 
atau Keamanan Pangan adalah tanggung 
jawab bersama dan itu merupakan 
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KUIS
Apa kepanjangan dari MOGI? 

A.     Mobil Pangan dan Gizi
B.      Mobil Pandai dan Giat

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

Jawaban Kuis Hero News Februari 2016 :

B.      Wild Wild West

Pemenang :
1. Bagus Pratama (99051691) Giant Wiyung Sby
2. M. Akbar Jatikusuma (99132443) Giant Bojongsari Sawangan

Hadiah akan dikirimkan ke alamat masing-masing lokasi kerja.

Photo : LinkedIn

TIPS

MEMOTIVASI
DIRI
DALAM KEHIDUPAN SEHARI HARI TERKADANG KITA MENGALAMI 
SAAT SAAT DIMANA KITA MEMBUTUHKAN DUKUNGAN  UNTUK 
MENDORONG DIRI KITA DALAM MENCAPAI TUJUAN YANG 
DITENTUKAN.  NAMUN BANYAKNYA DUKUNGAN YANG KITA 
DAPATKAN TIDAK AKAN BERARTI TANPA ADANYA MOTIVASI DARI 
DIRI KITA SENDIRI. OLEH KARENANYA BERIKUT ADALAH 
BEBERAPA CARA UNTUK MEMOTIVASI DIRI SENDIRI: 

Jadi mari kita memotivasi diri sendiri!

Pilih hal yang Anda sukai.  Jika Anda bisa memilih hal yang 
Anda lakukan, pilihlah sesuatu yang bisa Anda sukai dan 
nikmati. Sesuatu yang Anda jalani tak akan terasa jika Anda 
menyukainya.

Bersyukur dengan pekerjaan yang dijalani.  Mungkin di 
kantor, Anda hanya satu bagian kecil dalam pekerjaan yang 
besar. Namun, kenyataannya hal itu yang membuat perbe-
daan. Jadi bersyukurlah dengan apapun yang anda jalani 
karena akan lebih mudah untuk memotivasi diri saat Anda 
bangga dengan kemampuan Anda.

Pikirkan hasilnya. Di setiap pekerjaan, pasti menghasilkan 
sesuatu. Cobalah fokus pada hasilnya karena itu akan mem-
buat kita lebih bersemangat.  

Pelajari sesuatu yang baru. Belajar adalah sesuatu yang 
bisa selalu kita lakukan. Selalu bersabarlah dalam belajar 
dan itu bisa membuat motivasi lebih tinggi.

Tetap termotivasi saat bekerja. Anda mungkin termotivasi 
memulai pekerjaan baru tetapi sering Anda buyar setelah 5 
menit dan Anda pun berjuang untuk menjaga motivasi itu. 
Tetaplah fokus pada satu hal dan abaikan hal-hal yang bisa 
menggangu konsentrasi. Jika Anda terus menunda untuk 
memulai, bayangkan pekerjaan itu akan menghantui Anda 
selamanya.

1.

2.

3.

4.

5.

image : www.movementmasterminds.com
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