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Setelah meluncurkan Katalog IKEA 2017, bulan ini IKEA menginjak 
usia yang ke-2 dengan mengadakan “Dua Hari Perayaan untuk 
Dua Tahun IKEA”. Bisnis Home Furnishing ini membuat suasana toko 

meriah dengan adanya penawaran spesial, hiburan unik, dan berbagai 
pertunjukan hingga menarik begitu banyak pengunjung yang datang. 
Dari unit bisnis Giant, kegiatan Si Jagoan diadakan di 5 toko Giant Ekstra 
dan Ekspres yang berbeda dan mendatangkan banyak pelangan untuk 
berbelanja sehingga dapat menaikkan penjualan toko.

Selain kesuksesan yang diraih, adapun wujud nyata peran tanggung 
jawab sosial Perusahaan yang senantiasa memperhatikan kondisi sekitar. 
Bulan ini, Hero Group menyerahkan 1 unit ambulans kepada Yayasan 
Sayap Ibu Bintaro sebagai lanjutan dari puncak perayaan Hero 45 
Sharelebration pada Agustus lalu. Selebihnya, POSYANDU Fair diadakan 
untuk mengukur peningkatan kualitas POSYANDU dan kadernya yang 
telah dibina oleh Program Komitmen Anak dan Ibu Sehat HERO (KASIH). 
OKTOBRA juga diselenggarakan di kantor pusat bulan ini sebagai 
bentuk kepedulian terhadap pencegahan dini kanker payudara.

Dari kantor pusat, Dairy Farm berinisiasi mengadakan training 
Merchandising Transformational Leadership Program (MTLP), yang 
merupakan langkah utama Group untuk memenuhi misinya dalam 
membawa manfaat ritel modern kepada konsumen.

Pada rubrik profil bulan ini, tim Hero News mengangkat sosok 
Bapak Sukmaya Operation Controller Guardian yang terus berupaya 
meningkatkan peran dan kontribusi untuk perkembangan perusahaan. 
Tak lupa dari Hero Learning Center yang senantiasa mengadakan 
beberapa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para karyawan. 
Dengan semua kegiatan bulan ini, kita optimis melakukan langkah-
langkah yang tepat untuk terus mengisi kemajuan perusahaan.

Silahkan mengakses Hero News melalui website: 
http://www.hero.co.id/media/heronews. Ini merupakan salah satu 
upaya kami untuk terus berusaha memberikan yang terbaik agar 
pembaca setia Hero News dapat mengakses Hero News dengan mudah 
dimana pun dan kapan pun!

Selamat membaca Hero News!
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Presiden Direktur, PT Hero Supermarket Tbk

STEPHANE
DEUTSCH

Kesehatan merupakan hal terpenting dalam kehidupan kita 
dan pada bulan Oktober ini banyak kegiatan HERO Group 
yang berhubungan dengan kesehatan.

Seperti yang kita ketahui, keamanan pada makanan merupakan 
hal yang sangat perlu diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari 
karena berhubungan dengan kesehatan kita. HERO Group sebagai 
pionir dalam bisnis ritel meyakini bahwa keamanan makanan atau 
yang biasa disebut dengan Food Safety merupakan kewajiban 
moral kita untuk melindungi pelanggan kita.

Dalam edisi ini saya ingin mengingatkan kembali kepada kita 
semua, terutama tim operasional untuk terus mempraktekkan 
keamanan pangan dalam pekerjaannya sehari-hari. Untuk 
memastikan bahwa proses rantai suplai makanan (food supply 
chain) dijaga dengan baik hingga produk berada di tangan 
pelanggan kita. HERO Group sebagai bagian dari Dairy Farm 
adalah anggota dari Consumer Goods Forum, dengan demikian 
saya meminta agar kita semua menunjukkan semangat menjaga 
kemanan pangan ini sedapat mungkin dalam setiap kesempatan. 

Dukungan HERO Group untuk Bulan Kanker Payudara 
Internasional juga ditampilkan dalam semangat tim Guardian 
dan CSR untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 
kanker payudara dan kanker rahim bagi karyawan internal kita. 
Ini adalah cara yang sangat baik untuk meningkatkan kesadaran 
semua orang  deteksi dini adalah tindakan pencegahan terbaik. 
Saya pasti berharap bahwa acara ini membawa manfaat bagi 
karyawan kita.

Last but not least, kita semua senang merayakan ulang tahun ke-2 
IKEA. Pencapaian yang baik telah dilakukan oleh IKEA yang telah 
menghasilkan pertumbuhan penjualan yang kuat dan margin 
meningkat, sehingga keuntungan yang  didapat lebih tinggi. 
Penjualan online IKEA telah diluncurkan pada kuartal ketiga, dan 
kita semua berharap ini akan mendulang sukses juga.

PRESIDENT
MESSAGE
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IKEA Indonesia Adakan Rangkaian Kegiatan

Dua Hari Perayaan 
Untuk Dua Tahun IKEA

Dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-dua, IKEA 
Indonesia mengadakan serangkaian kegiatan untuk merayakan-
nya. 

Pada tanggal 11 Oktober 2016, diadakan acara Press Conference. Acara 
yang dihadiri oleh lebih dari 55 blogger dan pers ini dibuka dengan 
sambutan dari Mark Magee, General Manager IKEA Indonesia yang 
dilanjutkan dengan penjelasan dari Eliza Fazia, Marketing Manager IKEA 
Indonesia mengenai rangkaian kegiatan “Dua Hari Perayaan untuk Dua 
Tahun IKEA”. Setelah itu, presentasi mengenai menu baru di restoran 
IKEA dipaparkan oleh Ato Anggoro Adi, IKEA Food & Beverage Manager.

Serangkaian kegiatan yang dilaksanakan 
di toko IKEA Alam Sutera pada tanggal 
14 dan 15 Oktober 2016 dilakukan untuk 
merayakan ulang tahun bersama-sama 
dengan pelanggan IKEA. Di kedua hari 
spesial tersebut, IKEA memberikan pen-
awaran spesial hingga 50% serta berbagai 
acara dan hiburan untuk para pelanggan 
seperti pukul pinata, lucky dip, shopping 
spree, juggling performance, live band 
performance, kompetisi merakit produk 
dan kegiatan menarik lainnya. Selain itu, 
toko IKEA Alam Sutera dibuka hingga 
pukul 12 malam di hari Jumat dan Sabtu. 

Seperti perayaan ulang tahun pada umumnya, 
acara potong kue dan tiup lilin membuat sua-
sana semakin meriah.  Seluruh tamu undangan 
berebut untuk mengabadikan momen terse-
but dan diakhiri dengan foto bersama.

Untuk memeriahkan acara pagi itu, diadakan 
lomba merakit kursi yang dibagi dalam 12 
kelompok. Sebanyak tiga kelompok yang ber-
hasil merakit dengan baik dan benar keluar se-
bagai juara. Selain itu, wartawan dan blogger 
juga disuguhkan dengan demo produk sofa 
dan seri peralatan masak terbaru IKEA. Acara 
Press Conference ditutup dengan makan siang 
bersama dengan sajian menu makanan baru.

SPECIAL
REPORT
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Merchandising Transformational 
Leadership Program

Consumer centricity atau bisnis yang dijalankan sesuai 
kebutuhan dan keinginan pelanggan merupakan 
hal yang sangat penting dalam bisnis ritel yang 

kian berkembang, khususnya peran dari merchandising di 
dalamnya. Sebagai fungsi utama dalam ritel, tim merchan-
dising sangat dibutuhkan agar mampu untuk meningkatkan 
consumer centricity dalam bisnis Dairy Farm. Merchandising 
(MD) menjadi inti dari strategi Dairy Farm, sehingga Group 
perlu mengembangkan pola pikir untuk dapat bekerja 
yang berpusat kepada pelanggan dan dapat menjalankan 
bisnis dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, Group 
berinisiasi mengadakan training Merchandising Transforma-
tional Leadership Program (MTLP). Program ini merupakan 
langkah utama Dairy Farm untuk memenuhi misinya dalam 
membawa manfaat ritel modern kepada konsumen dan 
alhasil untuk menggandakan bisnisnya pada tahun 2018.

NEWS
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Training ini diadakan pada tanggal 29 – 30 September 2016 di Ballroom lantai 5 
Graha Hero, Indonesia. Ini merupakan kelas ke-4, dimana sebelumnya sudah terlebih 
dahulu dilaksanakan di Hong Kong. Terdapat 25 orang peserta pelatihan mencakupi 
CEO dari seluruh banner Group, direktur Sales & Merchandise, direktur Marketing, 
direktur Finance, dan direktur Human Resources yang berasal dari Indonesia, Malaysia 
dan Filipina. Dari Indonesia, training ini diikuti oleh Bapak Stephane Deutsch (Presiden 
Direktur PT Hero Supermarket Tbk), Bapak Herve Lachize (Direktur Commercial), 
Bapak Xavier Thiry (Direktur Finance), Ibu Hilda Wibowo (Direktur HR), Bapak Stefanus 
Mulianto (Direktur Operations), Bapak Colin Harvey (Chief Executive Officer Guardian), 
dan beberapa peserta lainnya yang terlibat dalam proses MD.

Dalam MTLP, para peserta training yang juga merupakan leader di Perusahaan diberi 
perubahan pola pikir dan perilaku untuk menjadi konsumen-sentris, dan dapat 
menyelaraskan prinsip-prinsip merchandising dengan visinya, serta dapat merangkul 
perubahan dan bertindak sebagai panutan dalam memimpin transformasi ini.  

Sukses selalu Dairy Farm!

Program yang diadakan selama 2 hari ini dibagi menjadi dua bagian. Di hari pertama, tema 
‘Feel It’ mengajak peserta untuk mendapatkan pengalaman nyata menjadi konsumen dan 
nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Dalam salah satu sesi pada hari pertama, peserta 
berkesempatan untuk mewawancarai pelanggan dari Hero Supermarket, Giant Ekstra, Giant 
Ekspres dan Guardian untuk lebih jelas merasakan pengalaman berbelanja dari kacamata 
pelanggan. Sesi ini tentu memberikan pengertian lebih dalam tentang apa yang pelanggan 
butuhkan selama berbelanja, sehingga merangsang minat untuk melakukan pembelian. 
Selain itu, hal yang sangat menarik adalah sesi dimana peserta ditugaskan menjadi mystery 
shopper untuk mengukur kualitas layanan toko. Mystery shopper melakukan tugas tertentu 
seperti membeli produk, mengajukan pertanyaan, memberikan keluhan dan berperilaku 
dengan cara tertentu. Disini, mereka berpencar ke beberapa toko-toko hypermarket, super-
market, health and beauty, premium, dan convenience store, termasuk toko-toko Hero Group 
dan toko kompetitor. Setelah kembali ke Graha Hero, peserta mengumpulkan informasi 
spesifik dan berbagi cerita berbelanja di toko-toko tersebut.

Di hari berikutnya, ‘Lead It’ adalah tema dimana peserta bekerja sama sebagai pemimpin 
untuk mengeksplorasi bagaimana mereka mambawa perubahan merchandising ini pada 
suatu organisasi. Sebagai leader, para peserta berperan penting dalam memastikan dan 
bekerja sama untuk merubah pola pikir merchandising di Perusahaan menjadi 
consumer-centricity kepada timnya, dan hal ini akan berdampak kepada pekerjaan mereka 
sehari-hari. Oleh karena itu, di sini mereka belajar untuk mengelola timnya dalam melaku-
kan hal ini. Pelatihan ini diharapkan akan membangun kemampuan merchandise Dairy 
Farm dengan tujuan untuk tetap membawa manfaat ritel modern kepada konsumen Asia 
serta untuk membawa profit penjualan kepada perusahaan.  

NEWS
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langsung dan wawancara kepada kader POSYANDU, 
hasilnya gelar POSYANDU terbaik jatuh kepada 
POSYANDU Nusa Indah A sedangkan Ibu Heri 
Kristiyowati dari POSYANDU Melati 2 ditunjuk sebagai 
Duta POSYANDU HERO 2016.

Setelah sukses dengan pelaksanaan 
perdana di tahun 2015 di Kelurahan 
Pondok Pinang, Jakarta Selatan, 

POSYANDU Fair kembali diadakan untuk 
kedua kalinya, kali ini di Kelurahan Pondok 
Jaya, Kota Tangerang Selatan. Acara 
tahunan ini adalah puncak dari kompetisi 
POSYANDU yang merupakan bagian dari 
Program Komitmen Anak dan Ibu Sehat 
HERO (KASIH) yang merupakan tanggung 
jawab sosial perusahaan HERO Group 
melalui salah satu unit bisnisnya yaitu 
HERO Supermarket.

Kegiatan ini diadakan dengan tujuan 
mengukur sejauh mana peningkatan kualitas 
POSYANDU dan kadernya yang telah dibina 
oleh Program KASIH selama 2 tahun dan 
juga sebagai bentuk apresiasi HERO Group 
terhadap pengabdian kader POSYANDU. 
Sebanyak 10 POSYANDU dengan penerima 
manfaat tidak kurang dari 1000 anak di 
bawah 5 tahun, diperlombakan dalam acara 
POSYANDU Competition yang dinilai oleh 
pihak juri baik dari Puskesmas Pondok Aren, 
Dinas Kesehatan, Kelurahan Pondok Jaya dan 
Ketua Forum Kader Tangerang Selatan.

2016

Penilaian POSYANDU meliputi aspek kelengkapan administrasi, 
fasilitas POSYANDU dan pengetahuan umum POSYANDU, sedangkan 
untuk kader penilaian dititikberatkan pada kerjasama antar kader, 
pengetahuan mengenai POSYANDU dan penyuluhan kesehatan, 
lama masa bakti dan kemampuannya memeratakan cakupan tugas 
pada masing-masing kader. Penilaian ini dilakukan dengan observasi 

NEWS
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Tidak hanya diisi dengan pengumuman POSYANDU 
dan kader terbaik, acara ini pun dimeriahkan oleh para 
pengisi acara dan juga booth dari pendukung acara. 
Simulasi 5 meja POSYANDU, bazaar murah GIANT, 
pemeriksaan kesehatan Guardian, cek dan konsultasi 
kehamilan Infobunda dan Lovamil hingga UKM binaan 
POSYANDU turut meramaikan berjalannya acara 
POSYANDU Fair ini. Hal ini menarik tidak hanya kader 
POSYANDU tapi juga masyarakat umum sekitar yang 
tertarik untuk berkonsultasi dan berbelanja di booth 
yang tersedia.

Dihadiri oleh Bapak Makum Sagita selaku Pelaksana 
Tugas Camat Pondok Aren, Bapak Achmad Saichu 
selaku Lurah Pondok Jaya dan Ibu Natalia Lusnita 
selaku GM CSR & Corporate Communication Hero 
Group, POSYANDU Fair ini berlangsung dengan meriah 
dimana para kader berusaha menunjukan kelebihan 
dan juga tantangan yang dihadapi oleh POSYANDU 
mereka masing-masing dengan didukung pula oleh 
kader-kader dari POSYANDU lainnya.

Peran serta program KASIH di POSYANDU, khususnya 
Kelurahan Pondok Jaya diharapkan dapat menjadi 
pemacu semangat bagi para kader POSYANDU untuk 
menjadi lebih baik lagi dan juga menjadi program 
yang berkelanjutan yang dapat berperan aktif meng-
hidupkan kembali kesadaran masyarakat untuk datang 
ke POSYANDU dan sama-sama berkomitmen terhadap 
peningkatan kesehatan ibu dan anak.

NEWS
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Menjaga Suhu
Menjaga Kualitas

Apa akibat bila suhu tersebut tidak dijaga? Tentunya beberapa 
hal bisa terjadi pada produk tersebut, karena kenaikan suhu 
akan mengakibatkan perubahan proses kimia, mikrobiologi, 
dan biokimia yang berhubungan dengan kelayuan, kerusakan, 
pembusukan, dan lain-lain.

Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak terkait 
untuk memahami dan menjalankan proses ini secara baik dan 
benar karena kualitas dan keamanan produk yang baik 
tentunya juga berasal dari proses yang baik pula, temasuk 
dalam menjaga suhu produk dingin/beku tersebut.

Pada dasarnya proses dalam menjaga suhu produk ini 
memerlukan prinsip yang sama dengan olahraga lari 
estafet. Dalam lari estafet, masing-masing pelari harus 

menjaga dan menyerahkan tongkat yang mereka bawa kepada 
pelari berikutnya. Jika dikaitkan dengan pembahasan “Food Chain 
Temperature Integrity”, tongkat estafet itu adalah produk dingin/
beku yang harus kita jaga suhunya. Pada saat produk tersebut 
mulai berpindah layaknya tongkat estafet ke pelari lain, suhu 
produk dingin/beku tersebut tidak boleh “jatuh” ke suhu yang 
melebihi standar dari setiap pembawa tongkat suhu tersebut. 
Jika dijelaskan dalam alur proses supply chain, maka dalam hal ini 
“tongkat suhu” dimulai dari supplier, truk pengantar ke DC, kemu-
dian penyimpanan di DC, dilanjutkan saat pengiriman ke toko, 
penyimpanan di toko, hingga suhu pemajangan di toko.

Waktu Produk AmanRentang Suhu 
Suhu Dingin 0 – 5 °C
Suhu Beku < – 18 °C

Menjaga suhu produk dingin/beku 
menjadi salah satu hal penting dalam 
proses food supply chain. Apalagi 
proses ini melibatkan beberapa elemen 
mulai dari supplier, pengiriman, 
penyimpanan, hingga saat produk 
tersebut dipajang di toko. 

FOOD SAFETY
CORNER
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Si Jagoan merupakan rangkaian acara yang dibuat 
untuk menarik masyarakat berkunjung ke toko Giant. 
Acara ini diadakan pertama kali pada tahun 2015, dan 

melihat antusiasme masyarakat yang tinggi, maka tahun ini 
Si Jagoan kembali diadakan. Tahun ini, Si Jagoan diselengga-
rakan di 5 toko Giant Ekstra dan Ekspres yang berbeda yakni 
Giant Ekstra Soekarno Hatta Bangka pada 31 Juli 2016, Giant 
Ekstra Gegutu Lombok pada 14 Agustus 2016, Giant Ekspres 
Cikampek pada 21 Agustus 2016, Giant Ekspres Kosasih Su-
kabumi pada 28 Agustus 2016 dan Giant Ekstra Diponegoro 
Surabaya pada 4 September 2016.

Rangkaian acara yang diselenggarakan adalah Jagoan 
Senam, Jagoan Mewarnai dan Jagoan Masak. Jagoan Senam 
selalu menjadi pembuka acara Si Jagoan. Dimulai pada 
pukul 07.00, senam yang disertai dengan games selama satu 
jam tersebut melengkapi serunya pagi yang selalu diikuti 
oleh ratusan peserta. Kegiatan yang merangkul komunitas 
senam ini diharapkan bisa lebih mendekatkan Giant dengan 
masyarakat sekitar.

Jagoan Masak menjadi lomba yang paling diminati dalam 
acara ini. Lomba masak berpasangan ini menyedot banyak 
perhatian para pelanggan lainnya. Peserta tidak diperbolehkan 
membawa alat dari rumah, melainkan hanya bisa menggu-
nakan alat yang sudah ditentukan. Selain keunikan peraturan 
lomba, Jagoan Masak juga menghadirkan keseruan karena 
saat peserta memasak alunan musik dangdut mengiringi dan 
menambah kentalnya suasana perlombaan ini.

Jagoan Mewarnai juga tak kalah menambah kemeriahan acara 
Si Jagoan. Lomba ini melengkapi kegiatan seluruh anggota 
keluarga, dimana saat orang tua mengikuti kegiatan senam dan 
lomba masak, anak-anak yang berusia 6-10 tahun bisa mengi-
kuti lomba mewarnai. Selain menambah keseruan, aktivitas ini 
dapat membantu mengembangkan kemampuan motorik anak.

Kegiatan tahunan ini diharapkan dapat mendatangkan banyak 
orang dan menarik perhatian pelanggan baru maupun pelang-
gan setia untuk tetap mengunjungi dan berbelanja di Giant 
sehingga dapat menaikkan penjualan toko itu sendiri.

Si Jagoan Giant

NEWSNEWS
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O K TO B R A
OKTOBER LAWAN KANKER PAYUDARA 2016

Bulan Oktober merupakan bulan Peduli Kanker 
Payudara Internasional (Breast Cancer Awareness) 
yang diperingati di seluruh dunia. Aksi ini juga 
diperingati oleh Hero Group dengan melakukan 
beberapa kegiatan sebagai bentuk kepedulian 
terhadap peningkatan kualitas kesehatan 
perempuan Indonesia, khususnya terhadap 
pencegahan dini kanker payudara.

Setelah sukses dilaksanakan pada tahun 2015, OKTOBRA 
(Oktober Lawan Kanker Payudara) kembali diadakan untuk 
kedua kalinya oleh divisi CSR & Corporate Communication, 

dan kali ini bekerja sama dengan unit bisnis Guardian. Aksi sosial 
ini ditujukan kepada karyawan kantor pusat dan dilaksanakan 
pada hari Kamis, 27 Oktober 2016.

Rangkaian acara OKTOBRA diawali dengan pembagian pita 
pink kepada seluruh karyawan kantor pusat yang merupakan 
lambang internasional untuk menunjukkan dukungan moral dan 
solidaritas terhadap wanita penderita kanker payudara. Berte-
ma ‘Hero Goes Pink’, hampir seluruh karyawan wanita maupun 
laki-laki antusias menggunakan pakaian berwarna pink. Terdapat 
Fun Photo Booth yang ikut serta meramaikan lobby belakang 
area finger print. Karyawan yang menggunakan pakaian berwa-
na pink dan pita pink yang dibagikan sebelumnya bisa mengiku-
ti Lomba Photo Booth. Sebanyak 10 foto terbaik dipublikasikan 
di sosial media Hero Peduli di hari berikutnya dan likes terbanyak 
memenangkan gift voucher Natural Therapy.

Seminar Kesehatan "Deteksi Dini Kanker Payudara"

NEWS
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Tidak hanya itu saja, Hero Group menggelar seminar keseha-
tan untuk menambah pengetahuan karyawan tentang cara 
pencegahan dan deteksi dini kanker payudara dengan pem-
bicara Madelina Mutia (Founder Love Pink Indonesia) dan 
pencegahan dini kanker serviks oleh dr. Diana Mauria Ratna, 
Spog. Sekitar 150 karyawan HERO Group antusias mengikuti 
acara tersebut, hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan 
yang diajukan seputar ciri-ciri penyakit kanker payudara dan 
kanker serviks, upaya pencegahan serta penanganannya. 
Di akhir talkshow, dilakukan pengambilan Lucky Dip untuk 
mendapatkan vaksin HVA sebanyak 3 kali untuk 15 orang 
yang beruntung yang dipersembahkan oleh Guardian.  

Khusus di hari itu juga, karyawan mendapatkan pemeriksaan keseha-
tan payudaranya dengan berkonsultasi langsung dengan dokter-dokter 
berpengalaman serta dapat melakukan pemeriksaan lebih dalam untuk 
mendeteksi kanker serviks atau Papsmear dari Yayasan Kanker Indonesia, 
dan kanker payudara melalui USG dari organisasi Love Pink secara gratis.

Dengan kegiatan sosial ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian 
masyarakat akan pentingnya kesadaran akan bahaya kanker payudara 
melalui deteksi dini dan memberikan kontribusi kepada para perempuan 
agar lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri.
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Zumba Pocari 
Sweat goes to 
Graha Hero

Berolahraga melatih pikiran kita untuk fokus pada 
hal-hal penting, terutama fokus pada pekerjaan. Hal 
ini dikarenakan kita menggunakan energi pada otak 

secara jernih. Sebab itu, tim Pocari Sweat mengunjungi 
Graha Hero Bintaro untuk mengajak karyawan kantor pusat 
berolahraga bersama pada 27 September 2016. Seusai jam 
pulang kantor, sekitar 40 orang karyawan bersama melaku-
kan senam Zumba di Ballroom lantai 5. Lagu dan gerakan 
yang memompa adrenalin membuat karyawan semangat 
dari awal sampai akhir melakukan senam. Pesertapun tidak 
khawatir akan mengalami dehidrasi karena terdapat Hydra-
tion Point, booth yang menyediakan minuman Pocari Sweat 
sebelum, saat dan sesudah berolahraga. 

Tidak hanya berfokus pada olahraga saja, namun terdapat 
quiz untuk peserta yang bisa menjawab pertanyaan seputar 
kesehatan dan olahraga. Kegiatan ini berharap dapat 
menambah semangat dan perlahan mengajak karyawan 
Indonesia untuk membiasakan diri hidup sehat.

Sebagai lanjutan dari puncak perayaan Hero 45 
Sharelebration yang diadakan pada bulan Agustus 
lalu, HERO Group melalui tim CSR & Corporate 

Communication melakukan penyerahan 1 unit ambulans 
kepada Yayasan Sayap Ibu Bintaro. Penyerahan diadakan 
pada 12 Oktober 2016, oleh Ibu Natalia Lusnita (Senior 
GM CSR & Corporate Communication) didampingi Bapak 
Arya Kusumo (Manager CSR) dan diterima oleh Ibu 
Renowati Hardjosubroto (Ketua Umum Yayasan Sayap 
Ibu). Selain sebagai rasa syukur 45 tahun berdirinya Hero 
Group, penyerahan bantuan ini juga merupakan wujud 
nyata peran tanggung jawab sosial perusahaan yang 
senantiasa memperhatikan kondisi masyarakat sekitar. 
Ibu Renowati juga menyampaikan ucapan terima kasih 
atas bantuan ini yang tentu akan sangat bermanfaat dan 
siap didayagunakan untuk mengantar jemput adik-adik 
yayasan ke rumah sakit.

Penyerahan 
Ambulans Hero 
Group kepada 
Yayasan Sayap Ibu
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KOKITA diadakan dan merupakan lomba terakhir. Di akhir 
acara, pemenang dari masing-masing lomba diumumkan dan 
penyerahan hadiah diserahkan oleh Bapak Agus Sudarjono 
selaku Store Manager Giant Diponegoro.

Akhir September, Giant Diponegoro mendapatkan kunjungan 
dari anak-anak SD Muhammadiyah 20. Anak-anak SD kelas 1 
ini belajar mengenali pasar modern ritel dengan mengelilingi 
seluruh area toko yakni area GMS, Grocery dan Fresh. Mereka 
pun dengan seru berlarian untuk berbelanja sesuai daftar 
belanja yang diberikan oleh guru pembimbing. Setelah itu, 
mereka berkumpul di area GFC untuk belajar membuat Pizza 
bersama dipandu oleh Bapak Samsul (staff GFC). Keseruan 
berbelanja dan memasak dapat dirasakan oleh anak-anak 
tersebut. Semoga seluruh keseruan dalam kegiatan yang 
diadakan diharapkan dapat meningkatkan minat dan loyalitas 
masyarakat untuk berbelanja di Giant Diponegoro.

Keseruan Agustus Dan September
Giant Diponegoro

Giant Diponegoro melakukan berbagai kegiatan 
untuk menghiasi bulan Agustus dan September 
2016, salah satunya adalah Lomba Memasak Kreasi 

Jajanan Pasar yang diselenggarakan pada tanggal 28 Agus-
tus. Bekerjasama dengan Sania, 10 tim yang terdiri dari 2 
orang menunjukkan keahlian memasaknya dengan waktu 
yang diberikan sekitar 1 jam 30 menit. Disela-sela waktu 
menunggu pengumuman pemenang, dilakukan juga aksi 
demo memasak oleh pihak Sania dan Bapak Farid selaku 
Division Manager Fresh Giant Diponegoro.

Selain itu, sebagai agenda rutin tahunan Giant, acara “Si 
Jagoan” turut diselenggarakan di Giant Diponegoro pada 
tanggal 4 September 2016. Tepat pukul 07.00, acara dimulai 
dengan kegiatan senam bersama yang diikuti oleh warga 
sekitar toko. Berbagai macam game dan pembagian door 
price turut diadakan untuk menambah keseruan pagi. Di 
area yang berbeda, “Si Jagoan” lomba mewarnai mengisi 
waktu anak usia 5-10 tahun dan diikuti oleh sekitar 100 
anak. Di sisi lain panggung, aroma sedap nan menggoda 
tercium, ternyata “Si Jagoan” lomba memasak bersama 
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Perayaan Ulang Tahun ke-3
    Giant Kenten 

Pada Selasa 27 September 2016, Giant Kenten Palembang 
merayakan ulang tahunnya yang ke-3. Perayaan hari jadi Giant 
Kenten diwarnai dengan berbagai macam aktivitas yang meliputi 

Lomba Memasak, Aksi Donor Darah, Lomba Joget, dan Pertunjukan 
Pantomim. Diikuti oleh 30 pelanggan setia yang berdomisili sekitar 
toko, lomba memasak meramaikan area parkir dan menarik perhatian 
pengunjung yang datang. Di area yang sama, beberapa orang tampak 
menggunakan baju garis-garis, berwajah putih dan berkomunikasi 
secara non-verbal. Rupanya, orang-orang tersebut sedang melakukan 
pertunjukan Pantomim. Mereka memberikan gerakan yang menunjuk-
kan penghargaan kepada pelanggan setia atas kesetiaannya berbelanja 
di Giant Kenten.

Di area depan toko, sorak sorai peserta Ibu-ibu dan Bapak-bapak terlihat 
sedang melakukan Lomba Joget. Dengan heboh, mereka bernyanyi 
dan bergoyang mempertahankan balon yang tidak boleh jatuh. Setiap 
pemenang dari masing-masing lomba mendapatkan voucher belanja, 
piala dan juga bingkisan.

Selain kegiatan lomba, Giant Kenten bekerja sama dengan PMI kota 
Palembang melakukan kegiatan sosial Donor Darah sebagai wujud 
syukur ulang tahunnya yang ke-3. Sekitar 56 kantong darah berhasil ter-
kumpul dari relawan karyawan Giant Kenten dan beberapa pelanggan.

Kebetulan di hari perayaan ini bertepatan dengan pelaksanaan Stock 
Take dan hasil yang positif menambah keceriaan serta semangat 
kepada seluruh karyawan yang berperan untuk melakukan yang 
terbaik demi kemajuan Giant Kenten. Semoga Giant Kenten tetap bisa 
memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat kota Palembang 
dengan menyediakan produk-produk yang bermutu, sehingga seluruh 
karyawan dapat berkontribusi positif terhadap kemajuan kota 
Palembang dan PT Hero Supermarket Tbk.  
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Tak hanya Giant Kenten Palembang yang merayakan ulang 
tahunnya, dari Pulau Jawa, Giant Probolinggo turut meraya-
kan hari jadinya yang ke-8 pada 24 September 2016. Perayaan 

diawali dengan adanya pertandingan Futsal yang memperebutkan Piala 
bergilir G-PRO Cup di GOR Klenteng Probolinggo pada 25 Agustus 2016. 
Pertandingan Futsal tersebut menggunakan sistem perhitungan poin 
dan diikuti oleh 6 group perwakilan staf dan SPM Giant Probolinggo, 
yaitu grup divisi Sales Support, Grocery, GMS, Fresh, DM dan DH, serta 
outsource yang mencakupi cleaning service, security, dan Pest Control. 
Setelah sebulan pertandingan berlangsung, puncak pertandingan tiba 
dan Ibu Sartin Maryanti selaku Store General Manager Giant Probolinggo 
melakukan kick-off sebelum final dimulai. Pertandingan futsal tersebut 
dimenangkan oleh juara bertahan yaitu divisi GMS.

Selebihnya, perayaan ulang tahun Giant Probolinggo ke-8 pada 24 
September dibuka oleh Ibu Sartin Maryanti yang dalam sambutan 
pembukanya, beliau mengatakan: “Semoga dengan bertambahnya 
umur, Giant Probolinggo akan semakin sukses dan jaya”. Acara kemudian 

dilanjutkan dengan kegiatan Istighosah yang dibimbing oleh Bapak 
H. Aziz dari Yayasan Yatim Mandiri Probolinggo dan diikuti oleh 
seluruh karyawan Giant Probolinggo. Pemotongan tumpeng sebagai 
agenda berikutnya dilakukan oleh Ibu Sartin, didampingi oleh 
Ibu Sri Sulisyarini (DM Fresh) dan Bapak Nur Cahyo Santoso (DM 
Grocery) yang kemudian diberikan kepada Bapak H. Aziz. Tak kalah 
menarik, setiap divisi menampilkan bakatnya dalam acara Pentas 
Seni. Sedangkan, sekitar 216 murid TK memenuhi area lobby Giant 
Probolinggo. Anak-anak TK dari kota Probolinggo tersebut rupanya 
sedang beradu kreativitas untuk memperebutkan Juara 1, 2 dan 3 
dalam Lomba Mewarnai.

Seluruh kegiatan HUT Giant Probolinggo secara nyata melibatkan 
karyawan dan juga pelanggan. Semoga perayaan ini semakin 
mempererat hubungan seluruh karyawan, sehingga dapat melayani 
konsumen dengan baik dan semakin mendekatkan mereka dengan 
Giant Probolinggo.

Selamat ulang tahun dan sukses selalu Giant Probolinggo!

RANGKAIAN PERAYAAN 
ULANG TAHUN GIANT 
PROBOLINGGO
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Kemeriahan 
HUT ke-8 
Giant Ekstra 
Pamulang

Giant Ekstra Pamulang mengadakan beberapa acara menarik dalam 
mengisi perayaan ulang tahunnya yang ke-8 tahun. Rangkaian 
acara dimulai pada hari Minggu, 21 Agustus 2016, dimana lomba 

khusus Ibu dan anak diadakan. Sang bunda berlomba untuk menghias kue 
ulang tahun, sedangkan anak-anak mengikuti lomba mewarnai. Dengan 
penuh kreativitas dan ketekunan, para ibu-ibu dibekali 3 warna krim untuk 
menghias kue. Tak kalah seru, anak-anak pun merangsang imajinasinya da-
lam mewarnai. Setelah pemenang ditentukan, acara dilanjutkan dengan fun 
games, bernyanyi bersama, serta pembagian bingkisan dan free breakfast.

Melihat antuasiasme dari peserta anak-anak yang mengikuti lomba, sepe-
kan setelahnya Giant Ekstra Pamulang kembali menggelar lomba untuk 
anak berupa lomba merangkai dan menghias pesawat luar angkasa yang 
diikuti oleh 60 anak. Namun sebelum itu, pada pagi hari manajemen dan 
seluruh staf serta SPG/SPM melaksanakan syukuran dan doa bersama. Pada 
kesempatan ini, Bapak Arkam selaku Store Manager Giant Ekstra Pamulang 
memotong tumpeng dan menyerahkannya kepada Bapak Senen selaku 
DH Receiving sebagai karyawan yang bekerja paling lama di Giant Ekstra 
Pamulang.

Tanggal 28 Agustus menjadi puncak dari rangkaian acara 
HUT Giant Ekstra Pamulang. Perayaan hari itu diawali 
dengan seremonial pemotongan kue ulang tahun yang 
dipimpin oleh Bapak Arkam. Acara ini juga menjadi 
ajang bagi seluruh staf dan SPG/SPM dalam mengenakan 
kostum terunik. Voucher belanja adalah hadiah yang 
diperebutkan bagi mereka yang mampu menampilkan 
kostum terbaik. Acara pun dilanjutkan dengan senam 
aerobic yang diikuti oleh 100 peserta. Kegiatan ini sangat 
memompa semangat para peserta. Selain aerobic, ada 
pula booth yang menyediakan sarapan dan minuman 
gratis serta pelayanan kesehatan yang turut meramaikan 
area parkir Pamulang Square. Di area customer service 
Giant Ekstra Pamulang, hadiah-hadiah dan beragam 
bingkisan menarik dibagikan kepada lucky customer yang 
berbelanja dengan nominal tertentu. Rangkaian acara 
dalam rangka memperingati HUT Giant Ekstra Pamulang 
pun selesai dengan meriah dan sukses. Semoga di usia 
ke-8 ini, dengan kegiatan yang dilakukan dapat semakin 
mempererat hubungan dengan pelanggan, karena Giant 
Ekstra Pamulang selalu memberikan kenyamanan dan 
kesenangan untuk keluarga dalam berbelanja.

Happy anniversary Giant Ekstra Pamulang!
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Giant Sentul City juga turut bekerja sama dengan 
Palang Merah Indonesia mengadakan kegiatan 
donor darah pada 29 September 2016. Kegiatan 

sosial ini bertujuan untuk membangkitkan jiwa sosial ke-
pada sesama. Dengan tema “Setetes Darahmu, Berarti Bagi 
Mereka”, kegiatan yang diadakan di area GFC ini diikuti oleh 
120 peserta termasuk Bapak Roy Sumlang selaku Regional 
Manager 3, para karyawan Giant Sentul City, dan pelanggan 
yang sedang berbelanja. Alhasil, total 80 kantong darah pun 
berhasil dikumpulkan untuk menambah stok darah PMI.

Tak kalah seru, di akhir pekan Giant Sentul City menga-
dakan lomba menarik yang diminati banyak orang yakni 
Lomba Makan Sosis Terpanjang pada 2 Oktober 2016. Untuk 
mendaftar, para peserta diwajibkan berbelanja maksimal 
Rp.250.000,- di toko Giant Sentul City. Sebanyak 100 peserta 
yang dibagi menjadi 10 batch beradu cepat memakan sosis 
dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Kegiatan ini pun 
sangat membantu meningkatkan penjualan di Giant Sentul 
City karena banyaknya peminat lomba unik ini.

Kegiatan Donor 
Darah & Lomba 
Makan Sosis 
Terpanjang Giant 
Sentul City

Aktivitas Bulanan 
Giant Alam Sutera

Pada Jumat, 16 September 2016, tampak adik-adik kecil 
berseragam hijau dari Caterpillars Montessori Preschool & 
Kindergarten sedang mengunjungi Giant Alam Sutera. 

Mereka berkeliling area toko untuk mempelajari produk 
sayur-mayur dan buah-buahan fresh yang baik untuk dikon-
sumsi. Seusai berkeliling toko, 10 siswa-siswi ini satu per satu 
bercerita dan berbagi pengalaman mereka berbelanja di Giant 
Alam Sutera. Tentunya, mereka semua gembira karena banyak 
mendapatkan pengalaman baru yang positif.

Selain memberikan pengalaman menarik kepada para murid 
sekolah, Giant Alam Sutera bersama PMI Tangerang mengadakan 
kegiatan Donor Darah pada hari Selasa, 27 September 2016. 
Berlokasi di area lantai dasar toko, antusiasme peserta donor 
darah sangat terasa selama kegiatan berlangsung, lebih dari 60 
kantong darah berhasil terkumpul. Diharapkan kegiatan Donor 
Darah yang diselenggarakan Giant Alam Sutera dapat dijadikan 
sebagai gaya hidup sehat masyarakat, khususnya kota Tangerang.
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“Sukai pekerjaan sebagai 
kesenangan pribadi dan 

lakukan dengan ikhlas 
dan paripurna” 

Rubrik profil Oktober ini mengangkat sosok Bapak Sukmaya yang telah ber-
gabung di PT Hero Superkmarket Tbk selama 26 tahun. Bapak Sukmaya 
menjalani tahap demi tahap karirnya dengan penuh ketekunan dan 

loyalitas. Hal ini terlihat dari jenjang karir yang beliau jalani mulai dari posisi 
pemula hingga posisi yang telah diraihnya saat ini.

Lelaki kelahiran Kuningan ini mengawali karirnya di Hero Group sebagai Su-
pervisor Backroom di Hero Ratu Plaza pada tahun 1990. Semangat juang yang 
tinggi membuat beliau tidak mudah untuk putus asa. Keinginan dalam berkon-
tribusi mengembangkan perusahaan membuatnya menjadi Store Development 
team Hero Supermarket selama satu tahun. Setelah tiga tahun berpengalaman 
di unit bisnis Hero Supermarket, Bapak Sukmaya mencoba berkarir di unit 
bisnis Starmart dan dipercaya sebagai Store Manager Starmart Hilton. Karirnya 
pun berkembang menjadi Operation Manager Starmart hingga Business Unit 
Manager Starmart.

Setelah memiliki pengalaman dari unit bisnis Hero Supermarket dan Starmart, 
pada tahun 2001 Bapak Sukmaya dipercaya untuk mengelola Guardian dan 
beliau pernah menduduki posisi Operation Manager Guardian, Store Develop-
ment Manager, Store Development General Manager hingga posisi saat ini yakni 
Operation Controller Guardian. Kerja keras Bapak Sukmaya yang selalu memper-
baiki kinerja diri di toko membuahkan hasil. Berbagai pengalaman yang dijala-
ninya telah menjadikan beliau sosok yang bertanggung jawab dalam mengem-
bangkan perusahaan. Bersama timnya, Bapak Sukmaya mengembangkan unit 
bisnis Guardian dengan penambahan lebih dari 200 outlet dan mengembang-
kan desain toko Guardian sehingga mendapat design Health & Beauty store 
terbaik dalam survey yang dilakukan AC Nelson. Hal ini pun diakuinya bahwa 
strategi yang dijalankan sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan atau 
consumer-centric.

Bapak yang memiliki hobi menyanyi ini pun berbagi pengalaman bahwa kita 
harus bekerja seoptimal mungkin. “Anggaplah pekerjaan sebagai hobi kita. 
Jangan mengerjakan sesuatu karena atasan, lakukanlah semuanya sungguh-sung-
guh dari kemauan kita sendiri. Jadi, walaupun kita harus bekerja sampai malam 
atau di hari libur tidak jadi beban”, ungkapnya.

Bapak dari Kresna Prabu dan Kesya Auranti ini pun berharap dapat terus 
meningkatkan peran dan kontribusi untuk perkembangan perusahaan, 
sehingga Hero Group tetap terus berjaya menjadi pioneer dalam bisnis ritel 
modern Indonesia.

Bapak Sukmaya  
Operation Controller 
Guardian
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MENINGKATKAN 
PROSES BISNIS 
RITEL MELALUI 
PEMASARAN

“Get Closer than ever to your 
customers. 
So close that you tell them what 
they need well 
before they realize it 
themselves” – Steve Jobs

Saat ini konsumen berbelanja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi 
sekarang mereka lebih mengutamakan manfaat serta pengalaman ketika berbelanja. Kualitas 
produk dan pelayanan yang baik merupakan bagian dari alasan kenapa konsumen berbelanja 

di tempat kita. Untuk bisa mempertahankan dan terus mengembangkannya, kita harus tahu saat 
ini apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen. Semakin banyaknya kompetitor, mengharuskan kita 
untuk menarik perhatian konsumen dengan cara yang berbeda dari yang dilakukan oleh pesaing 
kita. Melihat pentingnya hal ini, HLC mengadakan pelatihan untuk para Territory Head (TH) dan 
Regional Manager (RM) Hero dan Giant, dengan topik “Meningkatkan Proses Bisnis Ritel melalui 
Pemasaran”.

Pelatihan yang dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 14-15 September 2016 ini, merupakan 
kerjasama HLC dengan MarkPlus INC, salah satu konsultan yang sudah berpengalaman dalam 
bidang marketing. Tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan insight dari sisi konsumen kepada 
para peserta dan membawa peserta untuk memikirkan bagaimana melakukan strategi marketing 
sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Sesi awal dimulai dengan Pre-Test yang diikuti oleh peserta. 
Tiga poin penting yang dibahas dalam pelatihan ini adalah Analisis Voice-of-Customers, 
Membangun Unique Selling Point (USP), dan Menyusun Taktik untuk Mendorong Penjualan.

Hari pertama dibuka dengan sesi Analisis Voice-of-Customers, dimana pada sesi ini peserta dibekali 
bagaimana mendengar dan menganalisa suara konsumen. Peserta diajak untuk berperan aktif 
dalam workshop yang dipandu oleh fasilitator sehingga para peserta dapat memahami bagaima-
na menganalisa suara konsumen untuk menemukan wawasan yang bermakna dan perubahan 
perilaku belanja mereka pada saat ini. Perolehan suara konsumen dapat dilakukan dengan teknik 
sederhana atau Practical Market Research. Fasilitator juga menyampaikan hasil survey terhadap 
konsumen dimana digambarkan bahwa saat ini para konsumen retail mengatakan bahwa yang 
paling dicari dari suatu lokasi belanja adalah kenyamanan saat berbelanja. Sebelum pelaksanaan 
pelatihan, MarkPlus telah melakukan pengamatan langsung di lapangan, di beberapa toko Hero 
dan Giant untuk mendapatkan gambaran dari sisi konsumen. Pada sesi ini, peserta juga dibekali 
dengan tips untuk menghadapi segmen berbeda dan cara yang paling efektif untuk memperoleh 
suara konsumen sesuai dengan karakteristik segmen yang tepat.

Setelah mengetahui suara konsumen, dihari kedua peserta diajak untuk menerjemahkannya ke 
dalam diferensiasi unik yang harus ditonjolkan kepada konsumen. Dalam sesi ini, peserta diajak 
untuk mengidentifikasi apa yang menjadi keunikan dari Hero dan Giant sebagai nilai yang fokus 
ditawarkan pada konsumen. Unique Selling Point dianalisa dari setiap toko yang berada di dalam 
territory dan region para peserta. Setelah dapat mengidentifikasi keunikan dari toko-toko yang 
berada dalam tim tiap peserta, pelatihan dilanjutkan pada sesi berikutnya yaitu Wow Selling Drivers. 
Dalam sesi ini peserta dibekali bagaimana merencanakan taktik produk, promosi dan layanan kepa-
da konsumen serta mengembangkan keunikan yang dimiliki untuk melebihi kompetitor.

Sesi selanjutnya, peserta dipan-
du untuk menyusun taktik guna 
mendorong penjualan retail store. 
Taktik yang diarahkan dibedakan 
berdasarkan diferensiasi Hero dan 
Giant. Di akhir sesi, peserta diajak 
untuk bagaimana mengaplikasikan 
taktik-taktik tersebut, sehingga tim 
dan toko yang mereka pimpin dapat 
menjadi STAR Store.
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21

PT Hero Superm
arket Tbk | Hero New

s October 2016



Product, Process/System dan People, merupakan 3 hal yang harus diunggulkan dalam per-
saingan bisnis ritel yang semakin ketat saat ini. Untuk meningkatkan kompetensi karyawan 
agar mampu melakukan pekerjaannya sebaik mungkin, sehingga dapat memberikan kon-

tribusi yang positif bagi perusahaan, perusahaan tetap berkomitmen untuk melakukan kegiatan 
pelatihan-pelatihan bagi seluruh karyawan yang diselenggarakan oleh Hero Learning Center 
(HLC).

Dengan format Public Training, pelatihan yang dilaksanakan pada semester kedua tahun 2016 
ini didasarkan pada Diary Farm Leadership Competency Model (Pioneers). Setiap topik yang 
diselenggarakan dalam HLC Public Training, disesuaikan dengan 6-Principles atau 6 Prinsip value 
dari Dairy Farm. Setiap karyawan yang akan mengikuti Public Training ini, diharuskan mengisi 
formulir pendaftaran dan harus disesuaikan dengan Individual Development Program (IDP) 
mereka masing-masing, serta harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung. Formulir 
pendaftaran yang sudah ditandatangani kemudian di email ke HLC. Effective Communication 
Skills dan Presentation Skills merupakan dua training awal yang diselenggarakan pada bulan 
September 2016.

Pada rencana awalnya, setiap topik pelatihan akan diselenggarakan dalam dua batch di tahun 
2016. Akan tetapi dikarenakan banyaknya pendaftaran yang masuk, sehingga 9 topik dari 11 
topik yang diselenggarakan akan dilaksanakan dalam tiga batch di tahun ini. Batch pertama 
Effective Communication Skills diselenggarakan pada tanggal 26 September 2016 dan diikuti 
oleh 27 orang peserta dari level staff di Head Office, Toko/Operation dan DC Cibitung. Pelatihan 
dengan durasi 7 jam kerja ini bertujuan agar para peserta dapat mengembangkan keterampilan 
komunikasi mereka secara efektif sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung 
jawab pekerjaannya secara efektif pula. Sesi awal peserta dimulai dengan pre-test, untuk 
mengetahui seberapa jauh kemampuan dasar peserta mengenai komunikasi yang efektif. Dan 
sesi ini ditutup dengan post-test yang bertujuan sebagai tolak ukur kemajuan para peserta 
setelah mengikuti pelatihan.

Topik pelatihan Presentation Skills batch pertama diselenggarakan pada tanggal 28 – 29 Sep-
tember 2016, dengan total peserta 16 orang dari level Assisten Manager dan Manager di Head 
Office dan Toko/Operation. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membekali para peserta dalam 
melakukan presentasi dengan baik dan efektif sesuai dengan unit kerja masing-masing. Sesi awal 
di hari pertama, peserta dibekali dengan materi Prinsip Orang Dewasa dalam menyerap informa-
si, kemudian dilanjutkan dengan materi bagaimana menjadi seorang Presenter yang Berkualitas. 
Di akhir sesi pertama, para peserta diminta untuk melakukan presentasi singkat selama 3 menit. 
Hal ini bertujuan untuk memberikan feedback dan review kepada masing-masing peserta terkait 
teknik presentasinya. Di hari kedua, para peserta dibekali dengan materi bagaimana melakukan 
Presentasi dengan Visual Aids/alat bantu. Setiap peserta kemudian menampilkan presentasinya 
dengan alat bantu sesuai dengan topik yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Di sesi terakhir, 
para peserta dibekali akan hal-hal penting apa saja yang harus dimiliki dan diaplikasikan sebagai 
seorang Fasilitator dalam melakukan presentasi.

HLC Public Training
September 2016
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Hero News
Survey

Berilah tanda silang (x) pada salah satu jawaban yang Anda anggap sesuai 
dengan pilihan Anda.
Diharapkan dalam mengisi angket ini sejujur dan se-obyektif mungkin, sebagai 
informasi berharga bagi kami
Partisipasi Anda dalam menjawab angket ini tidak akan mempengaruhi 
kedudukan Anda
Atas partisipasinya, kami ucapkan terima kasih. 

Media apa yang Anda minati untuk mendapatkan informasi 
Perusahaan ? 
a. Hero News
b. Poster
c. Email Blast
d. Heather (intranet Hero)
e. Website Hero
f. Lainnya, sebutkan:…….

Apakah Anda mengetahui bahwa Anda dapat berkontribusi 
memberikan informasi (tips, berita, kritik, maupun saran) untuk 
Hero News / Perusahaan melalui email internal_com@hero.co.id:
a. Ya
b. Tidak

Seberapa sering Anda membaca edisi terbaru Hero News setiap 
bulan? 
a. Tidak Pernah
b. Kadang-kadang
c. Sering

Anda lebih menyukai membaca Hero News melalui :
a. Gadgets (smartphone, tablet, dll)
b. Majalah
c. Poster
d. Soft copy (email blast dan http://heather/heronews)

Apakah Anda sering mengakses Hero News melalui link 
http://hero.co.id/media/heronews?
a. Tidak Pernah
b. Kadang-kadang
c. Sering

Berikanlah kritik dan saran Anda mengenai Hero News?

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

Petunjuk Pengisian :

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

Bagi yang mengisi survey 
ini akan diundi dan 
mendapatkan hadiah.

Jawaban Kuis Hero News 
September 2016 :

B.     567

Pemenang :
1. Muhammad Reza (99133727)
2. Andre Sunanta (99160850)

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

SURVEY
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