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ero Group yang senantiasa mempertahankan posisinya
sebagai pelopor dalam bisnis ritel Indonesia, tak henti
melakukan inovasi terbaik demi memuaskan pelanggan
setianya. Namun, untuk mencapai kepuasan pelanggan juga
diperlukan back office yang kuat beserta sistem yang efisien
untuk mendukung optimalisasi secara keseluruhan. Bulan ini,
Hero News memperkenalkan program yang diinisiasi oleh Dairy
Farm Group, yakni projek SAP FICO. Implementasi projek ini
menggantikan Legacy Finance System (Oracle) yang bertujuan
untuk mempermudah dan standardisasi sistem keuangan Group.
Projek SAP FICO ditargetkan akan go live pada 1 Juli 2016 dan
diharapkan projek ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan
efektifitas lingkup kerja Hero Group.
Tak lupa, berita tentang toko-toko yang kerap menambah
eksistensinya dalam kegiatan-kegiatan bermanfaat yang
dilakukan. Laporan menarik lainnya seperti kegiatan Training,
HLC, Tips dan Quiz juga setia menambah wawasan para pembaca.
Pada rubric Profil bulan ini, tim Hero News mengangkat sosok
Ibu Hilda Wibowo, Corporate Director Human Resources PT
Hero Supermarket Tbk, yang berbagi pengalaman menarik yang
dilaluinya dalam meniti karir.

Dengan semua kegiatan bulan April ini, mari kita lebih optimis
melakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengisi kemajuan
perusahaan.
Selamat membaca!

Editor

Oktavia Wiliasih

Editor

Amy Yulia Gultom
Creative Designer

Audi Hadiwijaya

Creative Designer

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).
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Mulai saat ini, Hero News dapat diakses melalui website: http://
www.hero.co.id/media/heronews. Ini merupakan upaya kita
terus berusaha untuk memberikan yang terbaik agar pembaca
setia Hero News dapat mengakses Hero News dengan mudah
dimana pun dan kapan pun!

Diana Kamila

3

PRESIDENT
MESSAGE

STEPHANE
DEUTSCH
Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk

T

eknologi informasi memiliki kekuatan untuk reinvent business
dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan
kemakmuran. Dalam dunia kita yang serba cepat ini, perubahan
teknologi merupakan faktor yang konstan terjadi, ketangkasan dalam
bisnis merupakan keharusan, dan tantangan yang kita hadapi adalah
bagaimana bisa tetap responsif dan inovatif sementara tetap menjaga
efisiensi biaya.
Inilah tepatnya yang selalu dilakukan oleh HERO Group. Perusahaan
terus berinvestasi pada teknologi yang dibutuhkan untuk memberikan
penawaran terbaik dan pengalaman berbelanja istimewa kepada para
pelanggan.
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Konsumen sebagai alasan keberadaan kita telah menjadi prioritas
utama kita. Karena itu, dalam mendukung kepuasan pelanggan,
diperlukan back office yang kuat. Kami telah berinisiatif mewujudkan
program yang efisien untuk menstandarisasi seluruh sistem keuangan
kita. SAP FICO menjadi salah satu prioritas untuk menunjang kualitas
reporting dan analisa bisnis secara umum. Program ini bertujuan untuk
menyelaraskan kemajuan perusahaan dan strategi perusahaan dengan
tujuan memberi keuntungan untuk perusahaan dalam jangka panjang.
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Program ini membawa perubahan baik dan dengan penuh semangat
dapat merangkul visi perusahaan. Melihat bara semangat di antara
karyawan membuktikan bahwa mereka memiliki kerja sama dan
keyakinan yang kuat. Mengubah cara kerja bukanlah hal yang mudah.
Saya menghargai mereka yang bekerja keras. Saya percaya dengan
menjaga hubungan yang harmonis antara karyawan dan manajemen,
kita menciptakan energi positif dimana semua karyawan bersedia
untuk memberikan upaya terbaik mereka untuk mencapai tujuan
perusahaan.
Oleh karena itu, Saya ingin mengajak Anda semua untuk ikut
mendukung program ini. Bersama kita pastikan keberhasilan projek ini
untuk go live pada Juli mendatang.

SPECIAL
REPORT

SAP
FICO

PROJECT
FRANS SINULINGGA
SAP FICO MANAGER

Projek yang diinisiasi oleh Group ini diharapkan akan memberikan dampak
lebih baik untuk Group Finance dalam mencapai strategi jangka panjang
perusahaan sebagai peritel terdepan di kawasan Asia. Selain itu,
SAP FICO diharapkan juga akan meningkatkan kualitas
pengambilan keputusan,
reporting dan analisa bisnis
secara umum.
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Setiap perusahaan menggunakan berbagai
sistem yang berbeda untuk kebutuhan finansial. Begitu pun
setiap unit bisnis di berbagai negara dibawah Dairy Farm Group (DFG)
menggunakan Legacy Finance System (Oracle, SAGE, dll) yang berbeda.
Namun secara global tentu dibutuhkan satu standardisasi yang seragam dan
pandangan yang sama agar optimalisasi pertukaran informasi di DFG akan
menjadi lebih efisien. Sesuai hasil Group IT’s System Strategy Review (2013),
untuk melaksanakan standardisasi Group System, maka implementasi SAP
FICO menjadi salah satu prioritas yang ditujukan untuk mengganti Legacy Finance System. Project SAP FICO dimulai pada bulan November 2015 ditandai
dengan project kick off dan ditargetkan akan selesai diimplementasikan pada
1 Juli 2016.

5

SPECIAL
REPORT

tahukah
kamu?

SAP adalah singkatan dari
“Systems, Applications
and Products”
Dikembangkan oleh lima orang exkaryawan IBM pada 1972 dan berkantor
pusat di Jerman
Hampir 80% perusahaan terbesar dunia
yang masuk dalam list Fortune 500
menggunakan SAP
SAP FICO terdiri dari module Finance (FI) dan Controlling
(CO) yang merupakan bagian dari SAP Enterprise Resource
Planning (ERP) system. Module SAP FICO memungkinkan
sinkronisasi dan standardisasi “posting reporting” informasi
finansial di seluruh Dairy Farm Group.

mengapa group
menggunakan
SAP FICO?

PT Hero Supermarket Tbk | Hero News April 2016

Selain mempermudah dan standarisasi
sistem keuangan, ada banyak manfaat
menggunakan program SAP FICO,
diantaranya adalah:
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1. Mampu memberikan proses paling standar, sederhana dan efisien
2. Mendukung pertumbuhan bisnis dan mengendalikan resiko operasional
3. Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu untuk “Management Reporting”
dengan KPI yang telah terstandardisasi pada seluruh ruang lingkup Dairy Farm
4. Membantu pengambilan keputusan yang handal dan akurat
5 Eliminasi proses manual “Non-Value Adding”
6. Mendukung kebijakan Group Finance dalam meningkatkan fungsi Kontrol dan
Kepatuhan (Control and Compliance)

Dari manfaat menggunakan
program SAP FICO, dengan
adanya sistem yang sama,
reporting akan menjadi lebih
mudah dan dapat meningkatkan efektifitas mengenai
proses data Hero Group.

P

SPECIAL
REPORT

rogram ini dibagi menjadi 3 tahap pelepasan. Untuk pelepasan ke-1, China Mannings
berhasil melewati sistem go live SAP FICO pada 1 Juli 2015. Untuk pelepasan ke-2
Hong Kong, Macau dan Taiwan juga berhasil melewati go live pada 1 September
2015. Indonesia pun merupakan pelepasan ke-3 bersamaan dengan Singapore dan Malaysia
dan diharapkan akan go live pada 1 Juli 2016.
Pada tanggal 17 November 2015 lalu, Projek Kick-off diadakan untuk Indonesia, Singapore
dan Malaysia membahas tujuan projek, struktur team, rencana kerja dan aktivitas yang akan
dilakukan. Diantara tanggal 17-27 November, sesi Fit Gap dan konversi data juga diadakan
dan dihadiri oleh perwakilan projek dari setiap negara (country representatives) dan key
user. Projek ini memiliki 3 tahap konversi data dimana tahap pertama sudah dilakukan
konversi 25% data ke SAP FICO, namun sifatnya masih trial. Tahap kedua diharapkan 75%
data masuk dengan kualitas yang baik. Tahap akhir pemindahan data 100% akan dilakukan
pada bulan April sampai Juli mendatang.
Bapak Frans Sinulingga sebagai SAP FICO Manager Hero Group dan juga sebagai Country
Representative projek menyatakan : “Karyawan HERO Group yang terbiasa menggunakan
sistem lama Oracle memiliki pola kerja dan bisnis prosesnya sendiri. Dengan adanya program
SAP FICO ini, tentu ada perubahan pola kerja bagi karyawan dan dibutuhkan bimbingan dan
aturan dari Group yang mengatur perubahan tersebut. Maka dari itu, engagement dari sang
ahli diperlukan agar informasi sampai ke end user”. Lingkup program ini pun tidak hanya
melibatkan Divisi Finance & Accounting (Account Receivable, Central Account / Accounting,
Fixed Asset, Treasury, Account Payable) tetapi juga memerlukan dukungan divisi IT, Non
Trade Procurement dan Controller yang sifatnya teknikal dalam mengimplementasikan
program ini.
Program SAP FICO ini menerapkan komunikasi dua arah, contohnya SAP FICO Project team
terlebih dahulu menyampaikan pesan kepada Change Agent (country representatives /
testers) sebelum akhirnya pesan disebarkan kepada end user / target group.
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Pembekalan kepada karyawan ini dilakukan
sejak bulan Maret sampai bulan Juni 2016.
Beberapa sesi training ini bertujuan untuk
menyediakan komunikasi dua arah untuk
finance dan divisi lain yang terlibat dan juga
melibatkan partisipasi aktif untuk memastikan
pemahaman penuh projek untuk mencapai
hasil yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, orang-orang tertentu dipilih sebagai
key users yang bertanggung jawab untuk
berpartisipasi dalam segala aktivitas projek,
siap untuk menggunakan sistem atau cara
kerja baru dan menghadiri sesi komunikasi
projek untuk memastikan pemahaman secara
menyeluruh tentang adanya perubahan.

LIST
CHANGE
AGENTS

Pada tanggal 15 Maret 2016, training sesi pertama ‘Change of Agent Workshop’ diadakan
dan dihadiri oleh kurang lebih 12 partisipan. Sesi ini memberikan pemahaman bagaimana
keseluruhan proses projek berlangsung. Sesi ini dikemas secara menyenangkan dengan bermain game, yang mengajari mereka untuk fokus dan memiliki kerja sama team yang baik.
Inti dari sesi ini agar para change of agent mengetahui kunci tanggung jawab karena mereka adalah akses langsung kepada end user. Orang-orang ini terpilih karena mereka positive
thinker, effective communicator, team player, data owner dan memiliki energi yang tinggi.
Change of Agent adalah orang terdekat dengan user dan harus bisa mendeteksi resistensi.
Oleh karena itu bersama-sama mereka bisa memastikan keberhasilan program SAP FICO ini.
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SAP FICO INDONESIA
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Frans Sinulingga
Dwi Rahmawati
Febru A. Nugroho
Lina Margono		
Agustinus Andy
Tony Seba		
Mala L Tarigan		
Angela Panda 		
Shinta Dewi 		

(Country Rep)
(Deputy Country Rep)
(Country Coordinator)
(Account Receivable)
(Central Account)
(Central Account)
(Fixed Asset)
(Treasury)
(Controller DC)

Tjun Tje
Rio Ivan M
Triyanto
Muhamad Yusron
Erick Achmadi
Daniel Sinaga
Edward Edgar
Meilinda
Tince Ana

(NTP)
(Account Payable)
(IT)
(IT)
(IT)
(NTP)
(Account Payable)
(Central Account)
(Controller Guardian)

active
participant

local
communicator

team player

able to get by
in to end user

change
facilitator

peer
representative

readiness
supporter

positive
thinker

effective
communicator
high energy

SPECIAL
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SAP FICO Townhall yang ke-2 diadakan pada tanggal 29 Maret 2016 dan dihadiri oleh kurang lebih 30
orang dari divisi Finance & Accounting, Procurement, Treasury & Account Payable. Sesi ini merupakan
presentasi virtual antara Indonesia, Malaysia dan Singapore yang dipandu oleh Wenda Leung sebagai
Group Finance Project Office Director. Townhall ini bertujuan untuk mengetahui update status projek
dan kick off Train the Trainer demi memastikan tanggung jawab setiap peserta yang terlibat. Train the
Trainer akan berlangsung dari tanggal 11 – 29 April 2016.

divisi
finance &
accounting

divisi
procurement

divisi
treasury
& account
payable
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divisi
SAP &
consultant
team
(Accenture)
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‘Train the Trainer’ merupakan sesi
pembekalan kepada target partisipan
mengenai pengetahuan sistem secara
keseluruhan demi memahami proses,
demo sistem dan juga praktek. Setelah
mereka memahami cara kerja sistem
ini, mereka akan menjadi fasilitator dan
pelatih untuk karyawan baru, pasca go
live dan End User Training (EUT) pada
Juni mendatang. ‘End User Training’
merupakan pelatihan yang ditargetkan
kepada end user yang akan mengerjakan
kegiatan sehari-hari menggunakan SAP
FICO.
Selanjutnya, pada bulan Mei hingga
Juni akan dilakukan meeting SAP FICO
Townhall yang ke-3, User Acceptance Test
dan End User Training. Projek SAP FICO
diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan bisnis proses Indonesia sehingga
dapat bermanfaat dan meningkatkan
efisiensi dan efektifitas lingkup kerja di
Hero Group.
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Project Journey

10

15 Maret
2016

Change
Agent
Workshop

29 Maret
2016

SAP FICO
TH ke-2

11-29 April
2016

TTT

10 Mei
2016

SAP FICO
TH ke-3

9 Mei -10 Juni
2016

User
Acceptance
Test

6 Juni - 17 Juni
2016

End User
Training

Juli 2016

SAP FICO
GO LIVE

NEWS

T

Senang & Sehat Bersama
Giant CBD Bintaro

ampak suasana berbeda di area parkir Giant CBD Bintaro pada
Minggu, 20 Maret 2016. Rupanya keramaian itu karena adanya
serangkaian acara Giant CBD Bintaro yang bekerja sama
dengan Sekolah Pembangunan Jaya. Tepat pukul 06.00 WIB, area
parkir toko sudah dikerumuni masyarakat untuk mengikuti senam
pagi. Kemudian kegiatan sehat ini masih berlanjut dengan kegiatan
Fun Bike yang diikuti oleh sebanyak 500 peserta yang dibuka oleh
Ibu Airin Rachmi Diany selaku Walikota Tangerang Selatan. Para
peserta dengan semangat beriringan mengelilingi Jl. Boulevard
Bintaro Jaya. Sesampainya di toko, acara dilanjutkan dengan
pengundian fun bike dan diserahkan oleh Ibu Airin.
Selain Fun Bike, berbagai lomba diadakan serentak sesuai dengan
umur para peserta. Keseruan pun mewarnai area masing-masing
lomba hari itu. Untuk siswa-siswi yang masih berada di Taman
Kanak Kanak mereka dapat mengikuti Lomba Mewarnai di
area parkir Masjid Baitul Kurnia. Di area berbeda, tampak anak
murid dibangku Sekolah Dasar yang seru mengikuti Lomba
Memasak berkolaborasi dengan para orang tuanya. Disini
kekompakan antara anak dan orang tua begitu terasa demi
menghasilkan masakan yang lezat. Suara merdu pun terdengar
dari panggung utama, ternyata disinilah para siswa siswi SMP
bersaing unjuk kebolehan menyanyi. Selain lomba untuk para
murid, dikesempatan ini juga diadakan kegiatan sosial berupa
donor darah untuk masyarakat yang datang.
Serangkaian kegiatan yang usai pada pukul 11.00 WIB
tersebut mampu menaikkan traffic customer dan membuat
mereka semakin setia berbelanja di Giant CBD Bintaro.
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Warna-warni Kegiatan
Maret 2016 Giant Suncity

Bulan Maret lalu Giant Suncity diwarnai agenda-agenda
kegiatan yang penuh keceriaan. Berawal dari keceriaan
anak-anak TK yang melakukan wisata belanja ke Giant
Suncity, Lomba Mewarnai, Lomba Mencari Telur Paskah
sampai kegiatan rutin senam dan pasar pagi setiap hari
Minggu di area depan toko.
Tepatnya pada tanggal 17 Maret 2016, Giant
Suncity kedatangan tamu-tamu kecil yang ceria dan
bersemangat dari TK Cinta Negeri Sukodono. Dilain
kesempatan pada tanggal 26 Maret 2016, 102 anak
murid TK Bhayangkari Porong dengan berseragam polisi
cilik juga mengunjungi toko. Dengan celoteh keceriaan,
mereka berjalan bersama-sama melewati area GMS,
Grocery sampai Fresh dan belajar berhitung agar barang
belanjaannya tidak melebihi uang sakunya. Disinilah
Giant Suncity memberikan pembelajaran kecermatan
berbelanja dan keceriaan bagi siswa-siswi cilik.
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Pada hari berikutnya, Giant Suncity mengadakan
Lomba Mewarnai Bersama Campina untuk kategori
usia 5-7 tahun dan 8-10 tahun. Dengan antusias mereka
menunjukkan kemampuan memadupadankan warna
sesuai dengan kreativitasnya masing – masing. Bagi
orang tua yang mengantar anaknya lomba diberikan
kesempatan mengikuti Lomba Adu Cepat Makan Es
Krim. Tak mau kalah dengan anak-anak, para orang tua
juga bersemangat mengikuti lomba tersebut.
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Sambil menunggu penjurian dari kreativitas mewarnai,
para peserta lomba diberi kesempatan untuk mengikuti
Lomba Mencari Telur Paskah yang sudah diberi kode
unik. Dengan berlarian penuh semangat, mereka beradu
cepat untuk bisa segera menemukan telur paskah yang
telah disembunyikan ditempat-tempat tertentu di area
Fresh. Penentuan pemenang ditentukan dengan kriteria
siapa yang cepat menyerahkan telur paskah ke panitia.
Selebihnya, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016,
Serikat Pekerja PT Hero Supermarket Tbk (SPHS) DPW
Jawa Timur bersama dengan perwakilan dari tim
LP Regional mengadakan road show dengan tema
pencegahan shrinkage. Road show ini ditujukan untuk
memberikan refreshment kepada karyawan maupun
SPG/SPM terkait dengan shrinkage dan pentingnya
keterlibatannya untuk mencegah dan meminimalisir
terjadinya shrinkage.
Selain seluruh kegiatan yang sudah dilakukan,
Giant Suncity rutin menggelar kegiatan senam pagi
yang diadakan setiap hari Minggu pagi. Demi lebih
menyemarakkan kegiatan senam pagi, pasar pagi pun
turut diadakan dan terciptalah satu peluang untuk
mendapatkan omzet lebih dini. Dengan rutinnya kegiatan
ini, masyarakat berdatangan dengan sendirinya. Kegiatan
ini masih berjalan sampai sekarang dan masyarakat
semakin antusias untuk terlibat senam pagi dan pastinya
dengan kejutan promosi pasar pagi Giant Suncity.

NEWS

AKTIVITAS PEDULI
LINGKUNGAN
GIANT PONDOK
CHANDRA

A

khir Maret lalu, Giant Pondok Chandra berinisiatif melakukan
kegiatan peduli lingkungan. Dengan tema “Hijau Tokoku, Hijau
Tanamanku”, para karyawan termasuk SGM, DM, DH/Spv, Staff
maupun Spg dan Sgm melakukan kerja bakti dan penanaman pohon
di sekeliling toko pada tanggal 29 Maret 2016. Bapak Sungkowo
selaku SGM Giant Pondok Chandra memandu seluruh peserta yang
menanam pohon di taman sekeliling Giant Pondok Chandra termasuk
area parkir customer. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas area
hijau disekitar toko sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan
terhadap customer setia dengan memberikan suasana bersih dan
rindang serta menjaga rasa kebersamaan sesama.
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Pada hari berikutnya, Giant Pondok Chandra melakukan pengenalan
lingkungan daerah sekitar DAS Brantas di Bumi Aji – Batu, Jawa
Timur. Serupa dengan sebelumnya, kegiatan ini bertujuan untuk
lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan, khususnya di
titik sumber air yang sangat penting demi kelangsungan kebutuhan
air. Bapak Alfian selaku DH GMS memandu para mahasiswa dari
Universitas Pendidikan Ganesha. Beliau memberikan penyuluhan
tentang pentingnya mempertahankan hutan dan ekosistem di
daerah sumber mata air. Pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
pun juga memberikan penyuluhan agar tetap menjaga kondisi
alam dan menghindari pembuangan sampah di aliran DAS Brantas.
Di akhir kegiatan pun pihak LSM mengajak para mahasiswa dan 7
karyawan perwakilan Giant untuk menanam pohon sebagai bentuk
rasa peduli terhadap lingkungan. Diharapkan kedua aktivitas ini bisa
membuat ekosistem lingkungan lebih baik demi kelangsungan hidup
di masa depan.
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Keceriaan
Aktivitas

D

i bulan Maret 2016, Giant
Probolinggo menyelenggarakan
berbagai macam aktivitas untuk
memeriahkan toko. Kali ini Giant Probolinggo menggandeng sekolah tingkat TK dan SD untuk mengikuti aktivitas
seperti Sarapan Sehat Bersama dan Lomba Mewarnai. Sarapan
Sehat Bersama dilaksanakan pada tanggal 14 – 16 Maret 2016 oleh
total 218 siswa dari TK Tunas Harapan. Para siswa siswi pun diajak berkeliling
agar mengenal area toko. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan cooking class
didampingi oleh chef bakery Giant Probolinggo. Disini para murid membuat burger
dengan kreasinya masing-masing yang kemudian dimakan bersama-sama. Pada hari Minggu, 20 Maret 2016, Giant Probolinggo juga dipenuhi oleh total 225 anak yang mengikuti Lomba
Mewarnai tingkat TK dan SD se-kota Probolinggo. Para peserta mulai dari TK A, TK B dan SD kelas 1-3
dengan antusias menuangkan kreatifitasnya untuk mewarnai kertas gambar yang telah diberikan.
Beragam kegiatan yang dilakukan berhasil meningkatkan jumlah penjualan toko serta semakin memperkenalkan Giant Probolinggo kepada masyarakat sekitar.

Giant Probolinggo
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PEMILIHAN MISS SOPHIE 2016
DAN LOMBA MEWARNAI
GIANT CENTRAL CITY
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B

ulan Maret lalu, Giant Central City Semarang bekerja
sama dengan Sophie Paris mengadakan Pemilihan Miss
Sophie 2016. Lomba ini menghasilkan 30 finalis se-kota
Semarang dan akan dipilih menjadi 3 pemenang. Kegiatan
yang rutin dilakukan setiap tahun ini diselenggarakan pada 6
Maret 2016 di area Horeka Giant Central City Semarang. Acara
ini selalu dikemas meriah setiap tahunnya. Pada tahun ini,
acara ini ditemani dan dimeriahkan oleh 150 peserta cilik yang
mengikuti Lomba Mewarnai tingkat TK dari beberapa sekolah
di sekitar toko. Giant Central City Semarang dikerumuni banyak
pengunjung yang berdatangan untuk menonton dan berbelanja
pada Minggu siang itu.

U

ntuk sekian kalinya Giant Ekstra Maspion Surabaya
bekerjasama dengan Kecamatan Wonocolo melaksanakan
kegiatan pendidikan anak usia dini. Kali ini Giant Ekstra
Maspion Surabaya menyelenggarakan Finger Painting Competition
pada Minggu, 6 Maret 2016. Acara dimulai pukul 10.00 WIB dengan
sambutan dari Bapak Camat Wonocolo, Drs. R. Dodot Wahluyo, MM.
Lomba yang diikuti sejumlah 250 peserta yang terdiri dari ibu dan
anak se-kecamatan Wonocolo ini bertujuan untuk mendekatkan
Giant kepada masyarakat sekitar dan sebagai wujud kepedulian
Giant terhadap program pendidikan anak usia dini dimana orang
tua juga harus berperan aktif.

NEWS

FINGER PAINTING
& MENGHIAS
TELUR PASKAH
Giant Maspion

Para peserta berusia 2 hingga 4 tahun ini hanya mendapatkan tiga
cat warna primer dan tidak diperkenankan menggunakan kuas.
Mereka harus melukis dengan menggunakan jari jemari mereka,
yang akan melatih motorik kasar dan halusnya untuk menghasilkan
kreativitas. Tema ikan sengaja dipilih Giant Ekstra Maspion agar anak
lebih familiar dengan ikan. Selain mendukung gerakan pemerintah
untuk makan ikan, Giant Ekstra Maspion juga memperkenalkan
varian ikan yang dijual di toko serta fasilitas gratis goreng dan
bakar setiap berbelanja aneka ikan di Giant Ekstra Maspion.
Masih dalam rangka mengasah kreativitas anak, Giant Ekstra
Maspion Surabaya menyelenggarkan Lomba Menghias Telur
Paskah pada Sabtu, 26 Maret 2016. Para peserta menghias telur
rebus tersebut semenarik mungkin untuk memenangkan lomba.
Setelah puas melukis aneka telur, para peserta harus mencari telur
yang sudah disembunyikan panitia di sekitar area lomba. Selain
berbagi hadiah goodie bag menarik untuk pemenang, seluruh
peserta boleh membawa pulang telur hasil karya mereka setelah
pengumuman pemenang lomba.
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KUNJUNGAN MR.
BEN KESWICK
GIANT CILANDAK KKO

D

i awal tahun ini, Giant Cilandak KKO dikunjungi oleh
Mr. Ben Keswick (Chairman and Managing Director
Jardine Matheson) pada 27 Januari 2016. Kunjungan
beliau adalah dalam rangka melihat performance toko
setelah satu tahun dilakukan refurbishment dan melihat
perkembangan pencapaian penjualannya. Selain itu, beliau
juga melihat display toko terutama area Fresh dan melihat
planogram di area Grocery dan Meat. Turut hadir menemani
Mr. Ben Keswick yaitu Bapak Stephane Deutsch, Bapak Arief
Istanto, Bapak Herve Lachize, Bapak Colin Harvey dan juga
Ibu Theodora Ernestin selaku Regional Manager 8 dan
Bapak Putu Gede selaku Territory Head 2.

PEDULI ANAK

GIANT PONDOK
KOPI

D
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emi mendukung program Pekan Imunisasi
Nasional bulan Maret lalu, Giant Pondok Kopi
bekerja sama dengan Puskesmas sekitar toko
menyelenggarakan pos imunisasi gratis pada tanggal
9, 12 dan 13 Maret 2016. Kegiatan ini diadakan di lobby
toko mulai dari pukul 09.00 – 12.30 WIB. Selama tiga
hari pelayanan ini mampu memberikan vaksin Polio
kepada 184 balita dan pada kesempatan itu juga turut
hadir perwakilan dari Dinas Kesehatan Jakarta Timur
ke Giant Pondok Kopi. Pelayanan ini menunjukkan
bahwa Giant Pondok Kopi memiliki peran aktif untuk
berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
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Di hari yang berbeda, tampak anak-anak dengan
ceria berbaris memasuki toko Giant Pondok Kopi.
Rupanya anak-anak ini berasal dari TK Almadha yang
berkunjung ke toko dan belajar untuk berbelanja
pada 15 Maret 2016. Total 25 siswa ini belajar berbagai
aneka ragam kebutuhan sehari-hari yang tersedia
di toko dan juga penataan dan letak barang yang
baik. Kegiatan ini merupakan pembinaan kepada
calon customer dan diharapkan bisa mengajak orang
tuanya agar setia berbelanja di Giant Pondok Kopi.

NEWS

Selamat Ulang
Tahun ke-2
Giant Pasar
Kemis

Potong Kue b

areng Custo

mer

2

1 Maret 2016 lalu Giant Ekstra Pasar Kemis merayakan hari jadinya
yang ke-2. Pada kesempatan ini Giant Pasar Kemis mengadakan
serangkaian kegiatan untuk memperingati hari jadinya dengan melibatkan seluruh customer dan karyawan. Adapun acara untuk
karyawan yakni Lomba Futsal dan Lomba Bulutangkis, dimana rangkaian
lomba dimulai dari tanggal 2-16 Maret 2016 di GOR Nambo dan GOR
Benteng. Tujuan dari lomba ini adalah untuk mempererat persaudaraan
antar karyawan, karena sistem pemilihan anggota dilakukan secara
diundi sehingga dalam satu team terdiri dari departemen yang berbeda.
Selain lomba juga diadakan Outbound Team Building yang difungsikan
untuk membangun kesolidan team dan menguatkan rasa kekeluargaan.
Beberapa kegiatan ini melibatkan seluruh 203 karyawan diantaranya Store
Manager, DH, Staff maupun Spg dan Spm.
Kemeriahan HUT Giant Pasar Kemis juga dirasakan oleh customer melalui
Lomba Memasak dan Lomba Mewarnai Tingkat BKB, TK dan SD pada tanggal 19 Maret 2016. Lomba ini dimeriahkan oleh 280 anak yang berasal dari
sekolah di sekitar toko Giant Pasar Kemis.

Sukses selalu Giant Pasar Kemis!

PTPTHero
HeroSupermarket
SupermarketTbk
Tbk| Hero
| HeroNews
NewsApril
Juli 2016
2015

Rangkaian kegiatan ini diselenggarakan demi memperkuat citra Giant
Pasar Kemis di lingkungan sekitarnya serta agar Giant Pasar Kemis lebih
dikenal masyarakat luas. Diharapkan di usianya yang ke-2 ini Giant semakin dekat di hati konsumen.
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Tabligh Akbar
D

dengan Giant Kota Harapan Indah
alam upaya membangun komunikasi dan silaturahmi antara sesama umat, Giant Kota
Harapan Indah bekerja sama dengan Rohis DPC & DPW Timur, menyelenggarakan acara
Tabligh Akbar pada hari Sabtu, 2 April 2016 di Masjid Jami Darussalam Giant Kota Harapan Indah.
Acara ini diberi tema “Dengan Maulid Kita Tingkatkan Ukhuwah Islamiyah”, yang merupakan kegiatan untuk berbagi ilmu agama dan memberi informasi kebaikan. Setelah Bapak
Rachmat Supriyadi (Store Manager Giant Harapan Indah), Bapak Jakwan (Ketua Umum
SPHS) dan Bapak Amir Hamzah (Ketua Panitia) memberi sambutan, berbagai rangkaian
kegiatan rohani dilakukan diantaranya adalah Dzikir bersama dengan Ustadz Asmidar
Yusuf, pembacaan ayat suci oleh Ustadz Fairuz dan ceramah agama yang dipandu
oleh Al Habib Jindan Bin Novel dan Ustadz Aang Kunaefi.

Ditengah acara, kegiatan sosial dilakukan oleh Giant Kota Harapan Indah berupa
pembagian santunan kepada 100 anak yatim dari kelurahan sekitar toko.
Area dilangsungkannya acara dibanjiri oleh total 710 jamaah yang hadir.
Suasana saat itu berlangsung hikmat saat seluruh peserta membacakan
doa bersama yang dipandu oleh Ustadz Abu Basar. “Selain untuk lebih
dikenal masyarakat sekitar, Giant Kota Harapan Indah juga peduli
sosial dengan mengadakan kegiatan ini sehingga membuat Giant
tidak hanya sebagai tempat berbelanja tetapi masyarakat juga
akan menjadi lebih dekat secara keagamaan”, ungkap Bapak
Rachmat Supriyadi.
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Kegiatan ini diharapkan dapat menjalin
komunikasi intelektual, spiritual dan sosial
antara sesama, sehingga tujuan
agama dan tujuan sosial dapat
terwujud dengan baik.
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Officially Launched!

NEWS

Hero News is now
available on Web
browser!
dapat diakses di:
www.hero.co.id/media/heronews
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PROFILE

R

ubrik Profil bulan ini mengangkat sosok Ibu Hilda Wibowo, Corporate
Direktur Sumber Daya Manusia PT Hero Supermarket Tbk yang telah
bergabung sejak Maret 2016 yang lalu. Dengan senyum ramahnya,
Ibu Hilda menyambut hangat kedatangan tim Hero News sebagai momen
berkenalan.

IBU HILDA WIBOWO

CORPORATE HUMAN RESOURCES DIRECTOR
OF PT HERO SUPERMARKET TBK

Wanita kelahiran Bandung ini memiliki pengalaman berkarir di berbagai
bidang, sebelum akhirnya menekuni bidang pengembangan sumber
daya manusia. Dimulai dari Operation, Customer Service, Finance hingga
Marketing adalah bidang yang pernah digelutinya di beberapa perusahaan
multi nasional seperti HSBC, Maersk Line serta Rentokil Initial dengan posisi
terakhir sebagai Direktur Sumber Daya Manusia selama 7 tahun sebelum
beliau bergabung dengan Hero Group.
Banyak pengalaman menarik yang dilalui selama menjalani profesinya, dan
salah satunya adalah saat ia mulai memasuki dunia SDM. “Saat GM HR di
perusahaan saya yang lama (Maersk Line) mengundurkan diri, saya segera
melamar untuk posisi itu, dan saat itu saya langsung ditolak karena saya
tidak memiliki pengalaman HR sama sekali. Saya kemudian berusaha belajar
mengenai HR sambil tetap mengerjakan pekerjaan saya sebaik – baiknya
dibagian Business Development. 2 tahun kemudian saat posisi Head of HR
kembali kosong, saya melamar kembali dan diterima. Jadi bila tidak berhasil di
usaha pertama, jangan menyerah. Tetaplah bersemangat, berpikir positif dan
mencoba lagi”, ungkap Ibu Hilda yang memiliki motto “Selalu berpikir positif,
jangan mudah menyerah, tetap mau belajar, jangan segan mencoba hal-hal
baru dan don’t take yourself too seriously” ini.
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Ibu Hilda yang menyandang gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas
Parahyangan Bandung dan Master of Corporate Finance dari University of
Technology, Sydney ini sangat tertarik dengan bidang sumber daya manusia
karena menurutnya banyak hal yang bisa dikembangkan di bidang ini. Beliau
berpendapat bahwa kualitas sumber daya manusia adalah faktor yang akan
menentukan apakah kita akan menang atau kalah dalam kompetisi di
berbagai industri saat ini. Teknologi dan proses dapat ditiru dengan mudah
oleh kompetitor tetapi sumber daya yang berkualitas akan sangat sulit untuk
ditiru. Beliau meyakini Hero Group merupakan perusahaan yang memiliki
potensi yang sangat besar untuk berkembang, dan ia juga melihat banyak
energi positif di perusahaan ini.
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Dalam hal sumber daya manusia di Hero Group, Ibu Hilda akan memfokuskan
diri terhadap 5 strategi awal diantaranya adalah yang pertama Get the basic
right, dimana sistem HRIS akan dibuat menjadi lebih baik lagi karena dengan
banyaknya jumlah karyawan, maka diperlukan sistem administrasi yang baik
dan banyak hal yang tidak bisa lagi dilakukan secara manual. Kedua, Job
Portal akan dibuka, sehingga diharapkan lebih banyak posisi yang bisa diisi
oleh pelamar internal. Ketiga People Development, untuk mengembangkan
talenta – talenta yang sudah ada di perusahaan dengan cara Training
(10%), On-the-job Training (70%) dan Coaching (20%), ini bukan hanya
tanggung jawab HR melainkan tanggung jawab semua leader untuk
melakukan pengembangan tim-nya. Keempat Leadership Development,
dimana karyawan yang dipromosikan ke posisi leader akan mendapatkan
pembekalan yang cukup untuk menjadi leader yang baik. Dan strategi
terakhir adalah Meningkatkan Engagement atau keterlibatan karyawan, yang
akan diukur melalui hasil survey Your Voice Counts.

Selain beberapa strategi diatas, sosok pencinta
wisata kuliner ini juga memiliki sudut pandang
tersendiri terhadap seorang pemimpin yang baik,
baginya pemimpin yang baik harus selalu rendah
hati, mau mendengarkan tim-nya dan berperan
lebih sebagai coach daripada sebagai orang yang
memberi perintah. “Pemimpin yang baik adalah
mereka yang menghasilkan pemimpin! Pemimpin
sejati tidak menciptakan pengikut, mereka menciptakan lebih banyak pemimpin (Tom Peters)”
kutipnya untuk pembaca Hero News.
Selamat bergabung Ibu Hilda Wibowo! Semoga
dengan pengalaman dan visi yang dimiliki oleh
beliau dapat membawa perubahan kepada SDM
kita menuju ke arah yang lebih baik lagi.

NEWS

TRAINING
MINDSET
CHANGING

Steve Maraboli (author Life, The Truth
and Being Free) mengatakan

“Once your mindset changes,
everything on the outside will
change along with it.”

M

indset atau pola pikir adalah kunci penting
dalam menggapai keberhasilan. Mindset yang
positif akan mempengaruhi perilaku dan sikap
kita secara positif pula sehingga terbentuklah sebuah
keyakinan yang positif. Kedua hal ini lah yang memberikan
‘bahan bakar’ bagi kita sehingga menjadikan kita berhasil
dalam segala hal yang kita kerjakan dan berani dalam
menghadapi resiko serta tantangan.
Jika mindset yang positif adalah hal yang sangat kuat
dalam menggapai sukses, maka sangatlah penting bagi
kita untuk merubah mindset kita saat ini menjadi mindset
yang positif, mindset seorang pemenang. Oleh sebab
itu, Divisi Commercial kembali melaksanakan sebuah
program training bagi seluruh karyawan/karyawati nya,
yaitu: Mindset Changing.
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Divisi Commercial telah memulai pelaksanaan program
Training Mindset Changing ini pada hari Rabu, 20 Januari
2016 beberapa waktu yang lalu. Pelaksanaan program
training ini dimulai pada bulan Januari 2016 hingga
November 2016 yang diikuti oleh 243 karyawan yang
terbagi menjadi 18 gelombang. Pada akhir pelaksanaan
program training Mindset Changing ini diharapkan setiap
karyawan divisi Commercial dapat menerapkan mindset
(pola berpikir), sikap dan perilaku yang positif dalam
kesehariannya dan sukses dalam menghadapi berbagai
macam rintangan dan tantangan dan menjadi pemenang.
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HLC INFO

Sosialisasi dan Update SOP
Receiving dan Stock Take
SOP atau Standard Operating Procedure adalah suatu
instruksi atau pedoman tertulis yang digunakan oleh suatu
kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. SOP untuk divisi
operasional merupakan suatu rangkaian instruksi tertulis yang
mendokumentasikan kegiatan atau proses rutin yang dilakukan
di toko. Pengembangan dan penerapan dari SOP di toko
merupakan bagian penting dari keberhasilan sistem kualitas
yang harus dijaga di toko, dalam hal ini bertujuan sebagai salah
satu hal penting untuk dapat memenangkan persaingan saat ini.
Tujuan utama dari SOP untuk divisi operasional adalah agar tidak
terjadi kesalahan dalam pengerjaan setiap proses kerja di toko.
Mengingat pentingnya SOP bagi tim operasional, para Territory
Head Giant dan Hero sepakat bahwa update dan penyamaan
pemahaman/persepsi terkait SOP menjadi prioritas utama
bagi toko saat ini. Perubahan sistem dari SAP ke Saturn,
mengakibatkan adanya beberapa perubahan istilah dan
dokumentasi serta proses kerja di toko. Perubahan yang terjadi
adalah terkait dengan SOP Receiving dan Stock Take. Untuk
itu, HLC bersama dengan tim Business Process mengadakan
Sosialisasi dan Update SOP Receiving dan Stock Take. Sosialisasi
yang dilakukan pada tanggal 16, 17, 23, 29 dan 30 Maret 2016
ini melibatkan pembicara dari tim DC Cibitung yang diwakili
oleh Bapak Syafriadi, tim Finance Inventory yang diwakili oleh
Bapak Tjia Bun Tjoang, tim Project Saturn yang diwakili oleh
Bapak Hermanto serta tim Operation Controller yang diwakili
oleh Bapak Galuh.
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Sosialisasi ini diawali dengan pemaparan update dari SOP
Receiving pada sesi pertama yang dilakukan oleh tim Business
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Process yaitu Bapak Surya Timbul dan Ibu Willa Aquarista. Dilanjutkan
dengan SOP yang berlaku di DC Cibitung terkait pengiriman barang
ke toko, serta prosedur pengembalian barang atau klaim DDR yang
dilakukan oleh toko. Sesi selanjutnya adalah pemaparan terkait SOP
Stock Take yang berlaku saat ini dan dibawakan oleh Bapak Tjia Bun
Tjoang. Hal-hal yang terkait dengan sistem Saturn dikemukakan oleh
Bapak Hermanto, serta update terkait kontrol yang harus dilakukan
oleh toko dikemukakan kembali oleh Bapak Galuh.
Untuk prioritas awal, semester pertama sosialisasi dilakukan untuk
toko di Jabodetabek dengan peserta para Store Manager Giant
dan Hero, serta para Division Manager Fresh dan Sales Support dari
Giant Ekstra. Untuk selanjutnya sosialisasi dan update SOP ini akan
dilakukan untuk para Store Manager Giant dan Hero Up-Country.
Pada setiap sesinya, dilakukan tanya jawab berdasarkan kendala apa
saja yang dialami oleh tim operasional di toko, terkait penerimaan
barang dan stock take yang dilakukan setelah adanya perubahan
sistem. Pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dijawab
langsung oleh para pembicara yang hadir. Untuk pertanyaan yang
belum dapat terjawab, akan ditampung dan diteruskan kepada divisi
terkait.
Masih banyaknya kendala terkait adaptasi dengan perubahan
sistem saat ini mengakibatkan beberapa hal menjadi kendala dalam
pelaksanaan SOP di toko. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan
update SOP yang dilakukan, proses kerja yang dilakukan di toko
dapat sesuai dengan standar yang berlaku yang telah ditetapkan
oleh manajemen.

TIPS

6 KEBIASAAN POSITIF SEBELUM BEKERJA
ANDA PASTI PERNAH DATANG DI KANTOR LEBIH AWAL, BUKAN? LALU, APA YANG ANDA LAKUKAN
SAAT ITU? MEMBUAT KOPI? MEMBUKA EMAIL? ATAU MENDENGARKAN MUSIK? ATAU MUNGKIN ANDA
MASIH BINGUNG MAU APA? SEKARANG TIDAK PERLU BINGUNG LAGI, KAMI AKAN MEMBAGI TIPS YANG
TIDAK AKAN MENYITA WAKTU!

1. Sesampainya di kursi kantor, biasakan diri untuk duduk tenang dan menarik napas dalam-dalam.

Biarkan diri Anda melakukan transisi dari personal mode to work mode.
Hal ini akan membantu Anda untuk rileks sejenak dan akan membuat diri Anda lebih berkonsentrasi
pada pekerjaan.

2. Tidak jarang, Anda datang lebih awal dan melihat meja kerja masih berantakan sisa pekerjaan

semalam. Setelah duduk sejenak dan menarik napas dalam, mulailah merapikan meja kerja Anda.
Meletakkan dokumen penting ke tempatnya dan menyusun barang-barang kecil lainnya.
Hal ini dapat membantu Anda untuk menghemat waktu saat mencari dokumen penting.

3. Pepatah mengatakan “Sesuatu yang baik berawal di pagi hari” - hal ini dapat mendasari kegiatan

Anda untuk membuat to-do-list. Daftar tugas dan prioritas membantu Anda fokus untuk
menyelesaikan pekerjaan dalam sehari. Selesaikan pekerjaan tersulit Anda di saat motivasi dan
semangat sedang berada di puncak. Hal ini biasanya dapat membantu Anda untuk lebih produktif
dan terpacu untuk menyelesaikan pekerjaan lainnya.

4. Merespon pesan merupakan kewajiban, tetapi buatlah prioritas pesan mana yang harus dibalas,

apakah pesan tersebut bersifat personal atau professional? Mulailah untuk melakukan kontrol saat
membalas pesan, jika Anda tidak dapat mengendalikan maka akan menyita waktu mengacaukan
jadwal yang telah disusun.

5. Luangkan sedikit waktu melakukan aktivitas ringan untuk mendapatkan asupan vitamin D dari sinar
matahari pagi. Duduk terlalu lama di depan laptop dapat membuat badan pegal, kecenderungan
obesitas, dan lain-lain. Sambil berjalan, selipkan gerakan stretching untuk melemaskan otot yang
kaku dan memperlancar peredaran darah Anda.

6. Sarapan yang bergizi akan memberi asupan energi yang dibutuhkan untuk beraktivitas.

Efek dari melewatkan sarapan dapat mengakibatkan kadar gula Anda menjadi rendah, badan lemas,
cepat mengantuk, dan kurangnya nutrisi otak Anda. Ilmuwan menyatakan bahwa sarapan
mempengaruhi seseorang untuk berkonsentrasi dan kemampuan otak untuk menyimpan informasi
dan memori. Pilih sarapan bergizi untuk menunjang aktivitas Anda sepanjang hari.

KUIS

Jawaban Kuis Hero News Maret 2016
A. Mobil Pangan & Gizi
PEMENANG
1. Khairul Rahman (99092167) Giant CBD Bintaro
2. Bayu Gusprati (99080245) HRBP Giant
Hadiah akan dikirimkan ke alamat
masing-masing lokasi kerja

Ilustrasi dari freepik.com

Kirimkan jawaban serta NRP Anda ke alamat
email berikut: internal_com@hero.co.id dengan
subjek email: HERO KUIS APRIL
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Apa kepanjangan dari SAP?
A. Standard, Applications and Planning
B. Systems, Applications and Products
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