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Seperti yang sering didengar bahwa ‘Kepuasan terletak pada usaha, 
usaha yang besar pasti menghasilkan kemenangan’. Inilah yang 
dirasakan Hero Group pada bulan November ini yang berhasil 

meraih penghargaan “The Best Right of Shareholders” dan peringkat 
11-20 pada kategori “Top 50 Public Listed Companies”. Selebihnya, Dinas 
Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel memberikan penghargaan kepada 
Giant Ekstra Kertak Hanyar atas kontribusi dan kerjasama yang baik 
dalam memfasilitasi UMKM Kalsel untuk layak dan akses masuk pasar 
Giant.

Dengan kebanggaan yang bersama dirasakan bulan ini, Hero Group 
masih terus gigih menjalankan beberapa acara yang kerap dilakukan. 
Memasuki akhir tahun 2016, Divisi HR mengadakan “Hero Medical 
Check Up” yang melibatkan karyawan Head Office, Hero Supermarket, 
Giant dan Guardian yang berada disekitar lokasi kantor pusat selama 
2 hari. Dalam pelaksanaan Medical Check-up ini pun, CSR & Corporate 
Communication menggagas sebuah kegiatan “Yammer Day Indonesia: 
Let’s join the conversation” yang dikemas secara menyenangkan untuk 
mengenalkan Yammer (Pioneer Hub).

Tak kalah menarik, Giant Hyperpoint Bandung berkomitmen 
membangun Mini Lab Food Security mengikuti peraturan pemerintah 
kota Bandung, yang dibuat untuk menangkal lebih awal adanya bahan 
berbahaya pada pangan segar.

Selebihnya, bulan November ini merupakan puncak acara Pekan Raya 
Olahraga & Seni (PORSE) 2016 yang merupakan wadah para karyawan 
HERO Group untuk berolahraga. Pertandingan yang dilakukan selama 
dua bulan penuh ini pun menghasilkan juara dari pertandingan tenis 
meja, sepak bola dan bulu tangkis.

Dengan kemenangan dan pencapaian yang sudah diraih, semua aktifitas 
yang masih dalam proses pada bulan ini juga merupakan tahapan 
menuju puncak untuk mencapai kemenangan lainnya demi kemajuan 
Hero Group.

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

Apa yang membuat HERO berbeda adalah sumber daya 
manusianya. Ini juga merupakan salah satu prinsip 
Pioneer kita. Perusahaan percaya bahwa karyawan 

merupakan aset terbaik.

Di bulan ini, Perusahaan memfasilitasi medical check-up untuk 
seluruh karyawan di Kantor Pusat dan toko di area sekitar HO. Saya 
bangga organisasi ini memainkan peran aktif dalam memberikan 
layanan ini untuk lebih dari 1200 karyawan sebagai permulaan. 
Menyusul kedepannya, kegiatan ini juga akan diadakan untuk 
karyawan di area lain. Perawatan medis ini penting untuk 
karyawan. Karyawan yang sehat menjadikan kita menjadi semakin 
kuat.

Di era media sosial ini, Grup juga memahami bahwa kita 
harus mengambil bagian aktif untuk tetap inovatif dengan 
menghubungkan seluruh karyawan di dunia melalui media 
Yammer. Saya pribadi menganjurkan semua karyawan untuk 
bergabung di Yammer dan aktif berbagi informasi pencapaian 
kerja terbaik Anda, minat Anda dan di sisi lain juga belajar sesuatu 
yang baru dari sesama rekan kerja di negara lain. Kita semua 
berada dalam bisnis ritel, dan Saya yakin kita dapat berbagi dan 
mengambil pelajaran dari banyak pengalaman yang ada. 

Dari sisi bisnis, Perusahaan telah mempublikasikan hasil 9 bulan 
pertama kita yang berhasil mencatat peningkatan yang signifikan 
dari tahun sebelumnya dengan laba bersih sebesar Rp 45 miliar 
dibandingkan rugi bersih sebesar Rp 31 miliar. Dengan bangga saya 
mengatakan, meskipun mengalami kesulitan dalam lingkungan 
perdagangan ritel, HERO Grup masih terus berkembang dan kita 
telah berhasil memenuhi target untuk membuka beberapa toko di 
tahun ini. Kita akan terus memperkuat posisi Perusahaan di dunia 
ritel dan membangun bisnis berdasarkan kebutuhan konsumen.

PRESIDENT
MESSAGE
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kandungan formalin, alat uji peroxide, alat uji kualitas susu 
segar, tabung reaksi, dan alat pelengkap lainnya. Jumat 11 
November 2016, Mini Lab Giant Hyperpoint Bandung kembali 
dilakukan pengecekan oleh Bapak Ade Hendriyan, buddy 
trainer food safety toko.

Pemeriksaan pangan melalui Mini Lab Security dapat 
menangkal lebih awal adanya bahan berbahaya pada 
pangan, seperti boraks, pewarna tekstil, pemutih, perokside, 
formalin, klorin, residu pestisida, ayam bangkai (Tiren), serta 
daging sapi yang dicampur dengan daging babi. Produk 
yang diperiksa pada Mini Lab Food Security adalah daging, 
ikan, telur, susu, sayuran, buah-buahan, beras, palawija serta 
rempah-rempah. Bapak Sultan Saladin sebagai Store Manager 
Giant Ekstra Hyperpoint Bandung pun berharap dengan 
adanya Mini Lab ini toko lebih yakin bahwa semua produk 
yang dijual aman karena setiap produk yang masuk akan 
langsung di tes. Selain itu, para pelanggan juga bisa lebih 
yakin akan kualitas produk Fresh yang ada di toko, sehingga 
menumbuhkan rasa percaya dan kesetiaan untuk berbelanja 
di Giant Ekstra Hyperpoint Bandung.

Sebagai pelopor dalam bisnis ritel, keamanan makanan merupakan 
kewajiban moral kita untuk melindungi pelanggan sebagai sesama 
manusia. Dari sisi bisnis, merupakan hal penting dalam menguta-

makan keamanan makanan karena akan membangun loyalitas konsumen 
dan membuat mereka merasa aman berbelanja pangan segar (produk 
Fresh). Karena selama ini, kasus penggunaan bahan kimia pada pangan 
segar masih kerap ditemui. Selain kampanye Food Safety yang telah dilak-
sanakan oleh HERO Group, pemerintah kota Bandung pun inisiatif meng-
galakkan para pelaku usaha pasar modern dan pasar tradisional di kota 
Bandung untuk membangun Mini Lab Food Security.

Mengikuti peraturan administrasi kota Bandung tersebut, Giant Hyperpoint 
Bandung turut berkomitmen membangun Mini Lab Food Security yang 
dimulai pada Juli 2016 lalu. Hari Kamis, 20 Oktober 2016, Bapak Asep 
Hendra F (DM Fresh) yang mewakili Giant Hyperpoint Bandung beserta 5 
orang lainnya yang mewakili manajemen Pasar Modern melakukan Penan-
datanganan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah kota Bandung yang 
diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Ibu Elly 
Wasliyah. Secara bertahap, seluruh pasar modern dan tradisional di 
Bandung harus dilengkapi dengan mini lab ini.

Mini Lab ini masih dibawah pengawasan, dan masih dalam tahap pelati-
han dari BPOM kota Bandung dan Departemen Pertanian dan Ketahanan 
Pangan Bandung. Mini Lab ini dibuat sebagai early warning atau filter awal 
terhadap pengawasan pangan segar yang masuk dari supplier. Perleng-
kapan alat tes sudah tersedia sejak April, sedangkan untuk ruangan Mini 
Lab selesai dibangun Oktober lalu di area back office Giant Hyperpoint 
Bandung. Alat tersebut termasuk turmeric paper (alat uji boraks), durante 
(alat tes bangkai ayam), pestisida rapid, alat tes kandungan babi, alat tes 

Giant Hyperpoint 
Bandung Membangun

Mini Lab Food 
Security

SPECIAL
REPORT
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INDONESIA

Bekerja sama dengan Cakra Medika, proses MCU terdiri dari 
beberapa pemeriksaan kesehatan, meliputi pemeriksaan tensi, 
fisik, gula darah lengkap, urine lengkap dan pemeriksaan 
rontgen. Selain pemeriksaan tersebut, tersedia juga pemerik-
saan gula darah dan kolesterol dipersembahkan oleh Guardian 
serta pemeriksaan tulang gratis dan sampling produk susu dari 
Produgen (Dexa Medica)Seluruh karyawan menyambut baik 
kegiatan ini dan berharap kegiatan MCU ini dapat dilakukan 
rutin setiap tahunnya. 

Semoga dengan diadakannya MCU ini, para karyawan lebih 
termotivasi untuk menjaga kesehatannya sehingga dapat 
berkontribusi aktif dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Mari jaga dan periksakan kesehatan Anda secara berkala untuk 
masa depan yang lebih baik!

Memasuki akhir tahun 2016, Human Resource Development mengadakan 
“Hero Medical Check Up” yang melibatkan karyawan Head Office, Hero 
Supermarket, Giant dan Guardian yang berada disekitar lokasi kantor pusat. 
Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, mulai dari 21-22 November lalu, 
berlokasi di lantai 5 Graha Hero. 

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap kualitas 
kesehatan para karyawan karena perusahaan menyadari bahwa karyawan 
adalah aset  yang berharga. Medical Check Up (MCU) ini bersifat sukarela. 
Dua minggu sebelum MCU, tim HRD dan HRBP toko melakukan pendata-
an berapa banyak karyawan yang ingin mengikuti MCU. Kegiatan yang 
dimulai sejak pukul 07.00 WIB ini dibagi menjadi 5 sesi, hal ini dilakukan 
agar tidak mengganggu jam kerja operasional karyawan HO dan toko, 
sehingga karyawan dapat dengan leluasa untuk mengatur jadwal MCU. 
Tersedia 5 dokter yang telah bersiap untuk menerima konsultasi kesehatan, 
sehingga memastikan antrian tidak terlalu panjang dan lama. Alhasil, total 
911 karyawan berpartisipasi dan mendaftarkan diri untuk diperiksakan 
kesehatannya.

HERO MEDICAL CHECK UP

SPECIAL
REPORT
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INDONESIA

Trikusumo. Beliau bertiga bermain hanging man 
dan tebak kata.

Waktu yang ditunggu tiba, yaitu pengundian 
lucky draw, pada pukul 13.00 dan 16.30 WIB di 
setiap harinya. Khusus di hari terakhir, saat sesi 
pengundian sore, bagi karyawan yang namanya 
disebutkan tetapi tidak ada di tempat maka 
dinyatakan gugur. Ketegangan terlihat di wajah 
mereka yang hadir saat Ibu Hilda Wibowo 
(Direktur HRD), memutar wheel of fortune 
pertama kali. Suasana seperti ini juga terlihat 
saat Ibu Natalia Lusnita (Senior GM CSR & 
Corporate Communication), melakukan putaran 
berikutnya. Sorak-sorai dan keriuhan memenuhi 
area lantai 5 selama 2 hari kemarin.

Panitia membagikan 71 hadiah menarik berupa 
voucher belanja total 5 juta rupiah, 5 unit 
bluetooth speaker, 15 unit universal adaptor 
dan 10 pieces kain batik kepada karyawan yang 
beruntung.

Terima kasih telah berpartisipasi di Yammer 
Day Indonesia! Ayo, posting dan bergabunglah 
dalam percakapan!

Media sosial secara umum menyediakan 
wadah bagi penggunanya untuk saling 
berinteraksi secara online dalam skala 

global. Melalui media sosial, kita bisa saling 
berinteraksi dengan pengguna lain, atau menjalin 
hubungan bisnis dengan orang dari berbagai 
kalangan. Tentunya, keberadaan media sosial 
semakin fenomenal setiap tahunnya. Pesatnya 
pertumbuhan jejaring sosial di khalayak umum 
menjadi suatu optimisme bagi Group. Oleh 
karena itu, Group menyediakan inovasi platform 
channel komunikasi untuk memastikan kita 
tetap mengikuti teknologi terbaru serta untuk 
mempermudah komunikasi antar bangsa, negara 
dan bisnis unit.

Yammer adalah sebuah media sosial yang digu-
nakan untuk berinteraksi, berbagi informasi dan 
ide dengan berbagai perusahaan yang tergabung 
dalam Dairy Farm Group secara real-time. Untuk 
lebih mengenalkan Yammer, CSR & Corporate 
Communication menggagas sebuah kegiatan 
yang dikemas secara fun berlangsung mulai 
21-22 November lalu dan melibatkan seluruh 
karyawan HO, bertajuk “Yammer Day Indonesia: 
Let’s join the conversation”.

Yammer Day Indonesia baru pertama kali diada-
kan di Hero Group. Seluruh karyawan yang hadir 

ke acara tersebut sangat antusias, karena bagi 
karyawan yang posting kegiatan di akun Yam-
mernya, panitia memberikan kupon bermain 
dan lucky draw. Ada 5 arena bermain yang 
dapat dipilih dan dimainkan oleh karyawan, 
antara lain teka-teki silang, bingo (catur Jawa), 
eat bulaga (tebak kata), hanging man, dan 
Nintendo WII.

Karyawan dipersilahkan untuk memainkan 
minimal 2 permainan untuk mendapatkan 
stempel dan memasukkan kupon lucky draw 
ke dalam fish bowl. Mereka silih berganti 
datang ke area lantai 5 untuk meramaikan 
Yammer Day Indonesia. Keseruan dan kece-
riaan tampak saat mereka menebak kata yang 
diberikan oleh panitia. Teriakan juga terdengar 
dari pemain Nintendo wii yang asik bermain 
tenis, mereka menggerakkan tangan dan 
badan, ada juga yang melompat agar bisa 
melakukan smash virtual.

Kegiatan yang dimulai pukul 08.30-17.00 
WIB ini, saat siang hari ramai dikunjungi oleh 
karyawan yang datang untuk bermain. Selain 
karyawan, beberapa LT members juga hadir 
untuk memeriahkan acara, seperti Bapak Arief 
Istanto, Bapak Heru Pribadi dan Bapak Wahyu 

SPECIAL
REPORT
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HERO GROUP RAIH 2 PENGHARGAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penerapan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik (Good 
Corporate Governance - GCG) merupakan salah satu langkah penting 
bagi HERO Group untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai 

perusahaan (corporate value), mendorong pengelolaan perusahaan yang 
profesional, transparan dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip 
keterbukaan, akuntabilitas dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil 
sehingga dapat memenuhi kewajiban perusahaan kepada pemegang 
saham, dewan komisaris, mitra bisnis, serta pemangku kepentingan 
lainnya.

Senin, 7 November 2016, bertempat di Hotel Kempinski, Jakarta, 
Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) kembali menyeleng-
garakan Corporate Governance Conference & Awards yang ke-8, dengan 
tema “Enhancing Investors Trust Through Good Corporate Governance”. 
Acara ini turut dihadiri oleh Bapak Airlangga Hartarto (Menteri Perindustri-
an), Bapak Prof. H. Boediono, (Mantan Wakil Presiden RI), Bapak Muliaman 
D. Hadad (Komisaris OJK), Ibu Nurhaida (Ketua Dewan Pengawas Pasar 
Modal OJK), dan Bapak Sigit Pramono (Ketua IICD).

Dalam ajang ini, HERO Group yang diwakili oleh Bapak Wahyu Trikusumo 
(Legal Director PT Hero Supermarket Tbk) dan Bapak Iwan Nurdiansyah 
(GM Corporate Secretary) menerima 2 penghargaan, antara lain:
1. Perusahaan terbaik pada kategori “The Best Right of Shareholders” dan
2. Peringkat 11-20 pada kategori “Top 50 Public Listed Companies” 
bersama-sama dengan beberapa perusahaan besar lainnya seperti Astra 
International, Aneka Tambang, BNI, Bank Permata, BTPN, Jasa Marga, 
Matahari Department Store, Saratoga Investama dan XL Axiata. Penghar-
gaan ini diterima HERO Group untuk ketiga kalinya dalam 3 tahun terakhir, 
dimana tahun ini mengalami peningkatan peringkat dibanding tahun lalu 
(peringkat 41-50).

Penghargaan ini diberikan oleh 
IICD terhadap 100 perusahaan 
terbuka dengan kapitalisasi 
pasar terbesar yang 
menerapkan praktik tata kelola 
perusahaan yang baik (GCG) 
berdasarkan ASEAN Corporate 
Governance Scorecard.

Pencapaian ini menunjukkan 
kesuksesan penerapan GCG 
HERO Group yang sesuai 
dengan standar ASEAN 
Corporate Governance Score-
card, yang merupakan standar 
yang digunakan oleh IICD da-
lam memberikan penilaian yang 
didasari pada 5 prinsip: (i) Right 
of Shareholders (Hak-hak 
pemegang saham), (ii) 
Equitable Treatment of 
Stakeholders (Perlakuan setara 
terhadap pemegang saham), 
(iii) Role of Stakeholder (Peran 
pemangku kepentingan), (iv) 
Disclosure and Transparency 
(Pengungkapan dan 
transparansi), dan (v) Responsi-
bilities of the Board (Tanggung 
jawab Dewan).

NEWS
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Setelah dua bulan penuh Pekan Raya Olahraga & 
Seni (PORSE) 2016 dilaksanakan, tanggal 15 November 
2016 lalu merupakan acara Penutupan PORSE 2016 di 
Ballroom lantai 5 Graha Hero Bintaro.

(Direktur Supply Chain), Bapak Stefanus Mulianto (Direktur Operation), 
Ibu Hilda Wibowo (Direktur HR), jajaran manajemen, dan para pemenang 
serta perwakilan toko. Tak diduga, acara penutupan ini dihadiri oleh 
tamu dari Group yakni Ms. Tongwen Zhao selaku Direktur HR Dairy farm 
Group. Selanjutnya, Bapak Stefanus Mulianto memberikan sambutan 
dimana dalam sambutannya beliau mengatakan “PORSE menanamkan 
nilai-nilai perusahaan yang sangat baik dalam meningkatkan semangat 
kekeluargaan dan kebersamaan antar karyawan. Dengan sportivitas dan 
fair play, semangat kemenangan ini diharapkan menumbuhkan motivasi 
yang tinggi, jujur dan amanah”. Setelah sambutan, datanglah acara yang 
ditunggu-tunggu yakni penyerahan hadiah kepada pemenang PORSE 
2016 dengan total hadiah Rp.28.500.000.

TENIS MEJA
Juara 1   :  
Juara 2   :
SEPAK BOLA JABODETABEK 
Juara 1    :
Juara 2   :
Juara 3 Bersama  :
BULUTANGKIS
Juara 1    : 

Juara 2    : 
Juara 3 Bersama  : 

SEPAK BOLA NATIONAL 
Juara 1   :
Juara 2   :
Pencetak Gol Terbanyak : 

DEFILE TERBAIK
Juara 1   : 
Juara 2   : 
Juara 3   : 

Head Office (Kantor Pusat Hero)
DC United (DC Cibitung)

Paramount FC (Giant Ekstra Paramount)
Tangsel United (Giant Ekstra Pamulang & Giant Ekstra Villa Melati)
CBD FC (Giant Ekstra CBD) & Yasmin FC (Giant Ekstra Yasmin Bogor)

JOGLO Selection (Giant Ekspres Graha Raya, Giant Ekspres Pinang, Giant 
Ekspres Taman Alpha, Giant Ekspres Poris)
PB TOLE (Giant Ekstra Tole Iskandar)
PB HO (Kantor Pusat) & PB ANTESAR (Hero Supermarket Emerald, Hero 
Supermarket Bintaro Plaza, Giant Ekspres Bintaro Jaya, Giant Ekspres 
Pondok Betung)

JATIM Selection  (perwakilan toko-toko Jawa Timur)
Paramount FC (Giant Ekstra Paramount)
Saiful (Giant Ekstra CBD Bintaro) 

Giant Ekstra CBD Bintaro
Guardian
Giant Ekstra Margo City Depok

PENUTUPAN PORSE 2016

PORSE 2016 merupakan salah satu sarana bagi perusahaan 
untuk menciptakan kondisi harmonis dan sinergis antar 
karyawan, semangat berkompetisi secara sehat, meningkat-

kan motivasi dan semangat kebersamaan serta menggali talenta 
karyawan Hero Group. Disamping itu, peserta PORSE 2016 tahun 
ini melibatkan bisnis unit IKEA dalam pertandingan bulu tangkis 
dan sepak bola. Pertandingan yang diadakan selama dua bulan ini 
juga berhasil melibatkan sebanyak 3100 karyawan didalamnya.

Seremoni penutupan PORSE 2016 dihadiri oleh sekitar 152 tamu 
undangan termasuk Bapak Arief Istanto (Direktur Corporate Affairs, 
Risk Management & Industrial Relations), Bapak Heru Pribadi 

Selamat kepada seluruh 

pemenang! Semoga semangat 

kemenangan ini terus dibawa 

dalam pekerjaan sehari-hari 

dengan motivasi yang tinggi, 

sehingga menciptakan kondisi 

pekerjaan yang produktif  dan 

inovatif. 

NEWS
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Farm Visit Tim 
MD & Operation 
ke Amazing 
Farm Lembang

Sebagai perusahaan ritel modern, Hero Group selalu berkomitmen 
dalam menyediakan produk Fresh yang berkualitas. Penting bagi 
peritel untuk mengetahui proses pengolahan produk Fresh seperti 

sayuran dan buah-buahan dari supplier.

Kamis, 13 Oktober 2016, tim MD dan Operation mengunjungi 
Amazing Farm, sebagai salah satu supplier Direct Farmer Hero Group, 
yang terletak di kawasan Cikahuripan, Lembang.  Amazing Farm sendiri 
adalah sebuah merek dagang yang terdaftar dibawah PT Momenta 
Agrikultura. Menariknya, PT Momenta Agrikultura adalah perusahaan 
pertama di Indonesia yang menggunakan greenhouse untuk menanam 
sayuran dengan teknologi NFT (Nutrient Film Techniques). Dengan 
menggunakan sistem ini, sayuran dipercaya akan tumbuh lebih cepat 
serta bebas dari hama, sehingga produk akan jauh lebih segar dan sehat.

Secara umum, kunjungan yang dilakukan oleh MD dan Operation ini 
tentunya untuk melihat perkebunan Amazing Farm secara langsung dan 
berdiskusi dengan pengelola lahan. Didampingi oleh Dedi Suharyanto 
(Farm Manager area Jawa Barat) sebagai pemandu hari itu, seluruh 
pengunjung diajak ke tempat produksi berbagai macam sayuran dan 
buah-buahan seperti tomat beef, selada, baby kyuri (timun Jepang) dan 
cherry. Dedi juga menjelaskan bahwa untuk perkembangan pertanian-
nya, mereka menggunakan sistem hidroponik (substrat dan NFT) selain 
beberapa diantaranya masih menggunakan sistem konvensional. Dengan 
luas area sebesar 7 hektar, PT Momenta Agrikultura memiliki 20 varian 
jumlah komoditas, dan total kapasitas produksi 4 ton per minggu untuk 
sayuran (NFT), 2-3 ton untuk tomat dan 600-700 kg untuk sayuran tanah. 
Untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik, beberapa bibit berasal dari 
luar negeri, salah satunya dari Belanda. Setelah melihat area produksi, 
pengunjung juga diajak ke ruang semai untuk melihat proses pembesa-
ran benih yang ada.

Adapun tantangan tersendiri untuk Perusahaan, yakni menjaga proses 
rantai pasokan (supply chain). Menjaga kualitas dan kesegaran produk 
Fresh itu merupakan proses selanjutnya, setelah produk tersebut lepas 
dari petani lahan. Oleh karenanya kita harus bersama-sama memperhati-
kan dan memastikan proses rantai pasokan, yang melibatkan 
pengiriman, penyimpanan, hingga saat produk tersebut dipajang di toko 
agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Setidaknya bagi supplier, 
tanggung jawab mereka adalah pada saat produk tersebut sampai di 
gudang DC ataupun toko.

Dengan dilakukannya kunjungan ini, diharapkan dapat menjalin 
hubungan lebih dekat dengan supplier dan juga dapat mengetahui lebih 
jauh potensi yang bisa dikembangkan PT Momenta Agrikultura, untuk 
nantinya dapat dijadikan tambahan pemenuhan kebutuhan pasar akan 
produk Fresh berkualitas.
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Demi mengenalkan bisnis ritel modern sejak dini kepada 
anak-anak baik secara teori maupun praktik, Giant Gajayana 
Malang mengadakan kegiatan keliling toko dengan 

mengundang murid-murid dari TK sekitar toko. Kegiatan belajar 
secara menyenangkan ini diawali dengan kegiatan menghias roti 
bersama Forvita pada awal bulan September. Sebanyak 30 anak-
anak berusia 5 – 7 tahun dengan bebas mempercantik roti, 
sehingga dapat meningkatkan kreativitas mereka akan seni. Tak 
kalah menarik, sebanyak 29 siswa-siswi TK AL-Fitrah juga turut 
menghias donat dengan memberi berbagai macam topping, seperti 
coklat, keju, kacang dan lain-lain.

Pada pertengahan September, Giant Gajayana Malang 
selalu dipenuhi oleh siswa-siswi dari berbagai taman kanak-kanak 
seperti TK ABA 9 Malang, TK Al Huda dan TK Lovely Bee. Sekitar 90 
siswa-siswi dari setiap sekolah diajak untuk berkeliling toko dan 
dijelaskan proses operasional kegiatan toko secara rinci mulai dari 
penerimaan barang, penataan display, pengenalan produk fresh 
hingga produk private label. Tidak hanya dijelaskan secara teori, 
para peserta juga diberikan penjelasan secara praktik melalui demo 
pemotongan ikan dan juga demo menghias produk bakery. Setelah 
berkeliling toko, selanjutnya para siswa-siswi diberikan kesempatan 
untuk berbelanja produk dengan mengikuti petunjuk dan 
menyesuaikan anggaran yang telah diberikan. Selesainya belanja, 
mereka pun belajar disiplin mengantri pada saat pembayaran di 
kasir. Kegiatan keliling toko ini diharapkan dapat menginspirasi 
anak-anak sebagai generasi penerus bangsa akan bisnis ritel 
modern.

TOUR DE STORE, 
BAZAAR & OSOS 
PROGRAM
GIANT GAJAYANA MALANG

Cara lain Giant Gajayana Malang untuk menarik pelanggan 
yakni dengan mengadakan Hotwheels Race pada awal Oktober. 
Sebanyak 80 anak mengikuti lomba tersebut. Banyak orang 
berdatangan menyaksikan dan turut berbelanja. Di pertengahan 
Oktober, Giant Gajayana juga mengambil kesempatan untuk 
melakukan bazaar keliling di area Car Free Day Malang. Produk 
yang dijual berupa sembako dan keperluan rumah tangga. 
Bazaar ini pun menarik banyak orang khususnya ibu-ibu untuk 
berbelanja.

Sebagai salah satu wujud syukur, melalui program Satu Toko 
Satu Sekolah, pada 15 Oktober 2016 Giant Gajayana Malang 
memberikan bantuan kepada SDN Ma’arif Sanan Rejo yang 
terletak tak jauh di sekitar toko. Bantuan yang diberikan adalah 
2 unit rak buku, 2 unit kursi, 3 unit meja, 1 unit kursi penjaga 
dan 1 unit meja penjaga yang diserahkan oleh Ibu Etik Setyorini 
sebagai Store General Manager Giant Gajayana Malang. Pihak 
sekolah yang menerima bantuan sangat berterima kasih atas 
bantuan yang bermanfaat guna mendukung kegiatan belajar 
anak-anak di sekolah tersebut.
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Pemasaran Produk UMKM di 
Giant Ekstra Kertak Hanyar

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel mem-
berikan penghargaan kepada Giant Ekstra Kertak 
Hanyar atas kontribusi dan kerjasama yang baik 
dalam memfasilitasi UMKM Kalsel untuk layak 
dan akses masuk pasar Giant selama periode 
Februari 2014 – Oktober 2016. Bapak Endra 
selaku Divisi Manager Giant Kertak Hanyar juga 
mendapat penghargaan karena berperan aktif 
dalam melakukan pembinaan UMKM Kalsel 
sebagai pendamping, narasumber di kegiatan 
Temu Kemitraan UMKM, Kontak Dagang, 
Bimbingan Teknis, Orientasi Lapangan, Magang 
UMKM serta peningkatan kualitas SDM.

Selain mendapatkan penjualan dari produk-
produk UKM tersebut, Giant juga mendapatkan 
tempat tersendiri di hati pelaku UKM maupun 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas 
Koperasi sebagai pasar ritel modern yang ikut 
memfasilitasi dan mendorong perkembangan 
UKM di Kalimantan Selatan. Giant Ekstra Kertak 
Hanyar sering berkontribusi dalam memberikan 
pengarahan mengenai cara dan standar produk 
UKM agar dapat diterima di pasar modern, baik 
mengenai packaging, selera pasar maupun rasa. 
Bapak Dody Oktavianto selaku Store General 
Manager Giant Ekstra Kertak Hanyar pun 
berharap agar toko yang dipimpinnya menjadi 
mitra usaha yang strategis dan dapat  
berkembang bersama UKM.

Dalam rangka pengembangan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) Kalimantan Selatan tahun 2014-2016, Dinas 
Koperasi dan UMKM Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan promosi 

dan pemasaran produk UMKM Kalsel di Giant Ekstra Kertak Hanyar Banjarmasin. 
Kegiatan ini diadakan pada 25 Oktober 2016 dan dihadiri oleh perwakilan dari 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan 
Menengah. Banyak pelanggan yang mengapresisasi kegiatan ini karena Giant 
telah menjual produk khas Kalimantan Selatan hasil olahan UKM. Display
produk yang disediakan pun relatif unik, sehingga menarik minat pelanggan.
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PERESMIAN GIANT EKSPRES BANJARBARU

Setelah seminggu beroperasi dan melayani kebutuhan 
masyarakat Banjarbaru, Giant Ekspres Banjarbaru akhirnya 
secara resmi dibuka dan diperkenalkan kepada 

masyarakat pada Senin, 28 November 2016. Kehadiran gerai 
ke-116 ini mendapat sambutan yang sangat hangat dan baik 
dari masyarakat sekitar serta jajaran Pemerintah Kota setempat.

Peresmian dihadiri oleh Wakil Walikota Banjarbaru Darmawan 
Jaya Setiawan, Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk 
Stephane Deutsch, Direktur Operasional Stefanus Mulianto, 
serta Senior General Manager CSR & Corporate Communication 
Natalia Lusnita. 

Pada kesempatan ini juga turut diadakan penyerahan 
Bantuan program Satu Toko Satu Sekolah. Hal ini 
merupakan kegiatan yang tidak pernah luput dari 
setiap pembukaan toko baru. Adapun bantuan yang 
kali ini diberikan adalah berupa Program Sekolah 
Hijau kepada SDN 02 Loktabat Utara.

Setelah proses pemotongan pita, seluruh rombongan 
diajak berkeliling toko dan melihat pojok UMKM 
yang menjual produk lokal dari 25 pengusaha UMKM 
di Banjarbaru.

Semoga melalui peresmian ini Giant Ekspres 
Banjarbaru dapat selalu memberikan kontribusi 
positif dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. 
Sukses selalu untuk Giant Ekspres Banjarbaru!
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LOMBA MEWARNAI DI 
BERBAGAI TOKO

Kegiatan mewarnai nampak banyak diminati oleh pelanggan yang memiliki anak-anak. Aktivitas 
ini dapat mengembangkan kemampuan motorik anak dalam perkembangan aktivitasnya kelak 

seperti mengetik dan mengangkat benda. Oleh karena itu, berbagai toko Giant menggelar acara 
Lomba Mewarnai, diantaranya adalah: 

Giant Ekstra Plaju 

Demi menumbuhkembangkan daya kreativitas dan 
imajinasi anak, Giant Ekstra Plaju menggelar Lomba 
Mewarnai dengan tema “Coloring Day” pada 27 Agustus 
2016. Peserta yang mengikuti lomba tersebut mencapai 
170 anak tingkat Taman Kanak-kanak. 

Giant Ekstra CBD Bintaro

Satu bulan kemudian, pada 23 Oktober 2016 kini Giant Ekstra 
CBD Bintaro yang berkesempatan menyelenggarakan Lomba 
Mewarnai. Bekerjasama dengan salah satu supplier produk susu, 
peserta yang ingin mengikuti lomba ini diharuskan membeli 
produk susu tersebut. Banyak hadiah yang diberikan kepada para 
pemenang, yakni uang tunai, piala, sepeda dan hadiah menarik 
lainnya.

Giant Ekstra Botani 
Bogor 

Di hari yang sama, sekitar 50 anak ikut serta mengikuti 
lomba mewarnai dan lomba makan apel di Giant Ekstra 
Botani Bogor. Lomba mewarnai kali ini dinilai berdasarkan 
komposisi warna, ketelitian dan kerapihan. Sedangkan, 
lomba makan apel dinilai berdasarkan siapa peserta yang 
bisa menghabiskan apel atau menyisakan apel paling sedikit 
dalam waktu 5 menit. Untuk kedua lomba, pemenang 
mendapatkan hadiah voucher belanja sebesar Rp. 500.000,- 
dan bisa langsung berbelanja di Giant.

Giant Ekspres Manukan 
Surabaya

Giant Ekspres Manukan Surabaya juga menyelenggarakan 
Lomba Mewarnai pada Minggu, 25 September 2016. Namun, 
kali ini peserta anak yang mengikuti lomba ditemani dengan 
ibunya. Lomba ini diikuti oleh 180 peserta TK A dan TK B dari 
daerah Manukan dan sekitarnya. Para peserta sangat antusias 
mengikuti kegiatan yang dimulai pukul 08.00 ini. Penilaian 
berdasarkan kreativitas peserta, keserasian warna serta 
kerjasama antara Ibu dan anak.
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Dalam rangka HUT Persatuan Guru Republik Indonesia ke-71 
& Hari Guru Nasional ke-23, Dinas Pendidikan Kota Surabaya 
menggandeng Giant Ekstra Rajawali dalam mengadakan 

kegiatan Jalan Sehat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh guru se-Kota 
Surabaya dan warga sekitar. Minggu, 23 Oktober 2016, sebanyak 7000 
orang membanjiri area lapangan parkir Giant Ekstra Rajawali. 
Kegiatan hari itu diawali dengan senam sehat, dan kemudian 
dilanjutkan dengan jalan sehat. Rute yang dilintasi adalah jembatan 
merah, Polrestabes Surabaya, jalan Indrapura dan kembali ke Giant 
Ekstra Rajawali. Tak hanya berolahraga, adapun undian yang ikut serta 
menyemarakkan acara ini. Hadiah utama undian termasuk sepeda 
motor, sepeda gunung, barang elektronik dan hadiah menarik lainnya. 
Dengan traffic pelanggan yang sedemikian banyak, penjualan Giant 
Ekstra Rajawali pun meningkat.

JALAN SEHAT DI 
GIANT EKSTRA 
RAJAWALI

Kegiatan sosial donor darah rutin dilakukan oleh DC 
Cibitung. Tahun ini kegiatan 
donor darah lanjutan 3 diadakan pada hari Rabu, 

31 Agustus 2016 di lantai 2 DC Cibitung. Aksi Berdonor 
DC Cibitung dilaksanakan pada pukul 09.00 sampai 12.00 
dengan mengangkat tagline ‘Mari beramal dengan 
berdonor darah, hal ini aman, mudah serta menyelamat-
kan banyak jiwa’. Sebanyak 57 karyawan DC Cibitung turut 
mendonorkan 
darahnya. Bapak Heru Pribadi selaku Direktur Supply Chain 
PT Hero Supermarket Tbk pun terlihat hadir dan turut serta 
mendonor. Kegiatan ini pun berjalan lancar dan berhasil 
mengumpulkan sebanyak 54 kantong darah ke Palang Mer-
ah Indonesia. Selain mendorong gaya hidup sehat, kegiatan 
ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kepedulian dan 
amal ibadah kepada sesama umat manusia. 

DONOR DARAH KE 
3 DC CIBITUNG

NEWS

15

PT Hero Superm
arket Tbk | Hero New

s Novem
ber 2016



Lomba Mewarnai 
dan Menghias Kue 
di Giant Ekstra 
Gatsu Cimone 
Tangerang 

Dalam memacu minat belajar anak dan menarik pelanggan 
baru di wilayah Kota Tangerang, Giant Ekstra Gatsu Cimone 
Tangerang mengadakan Lomba Mewarnai & Lomba Meng-

hias Kue pada 22 Oktober 2016. Kegiatan yang diadakan pada akhir 
pekan ini menarik sebanyak 60 anak-anak tingkat Sekolah Dasar 
yang terletak di sekitar toko.  Para peserta sebelumnya diberikan 
pengarahan dan penjelasan mengenai Giant dan mereka pun 
sudah langsung dapat menilai keunggulan toko Giant. Di area yang 
berbeda, Lomba Menghias Kue diadakan dan diikuti oleh 30 orang 
ibu rumah tangga. Suasana disini tak kalah seru karena para peserta 
berlomba menunjukkan kreatifitas dalam mempercantik kue yang 
telah tersedia. Selain mempererat hubungan dengan supplier, 
kegiatan ini dapat menaikkan penjualan toko dan bisa lebih dikenal 
di masyarakat luas khususnya wilayah Kota Tangerang. 

Memperingati Tahun Baru Islam 1438 H, Giant Ekstra Sentul 
City mengadakan Festival Marawis pada Minggu, 23 
Oktober 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk merangkul 

kalangan penduduk di sekitar Sentul City dan memperkenalkan 
keberadaan Giant Ekstra Sentul City. Festival ini dimulai dari pukul 
10.00 sampai 16.30 di pintu masuk Giant Ekstra Sentul City untuk 
menyambut pelanggan yang datang berbelanja. Total 180 orang 
yang terdiri dari 15 grup tampil memainkan alat Marawis dengan 
gaya khasnya masing-masing. Peserta berasal dari kalangan umum 
usia 11 sampai 17 tahun dari berbagai sekolah sekitar toko. Seluruh 
peserta yang tampil juga membawa supporter untuk ikut menyema-
rakkan festival ini. Dengan adanya kegiatan ini, begitu banyak orang 
yang mengunjungi Giant Ekstra Sentul City, sehingga memberikan 
keuntungan yang besar pada hari itu. 

Festival Marawis di 
Giant Sentul City

NEWS

16

PT
 H

er
o 

Su
pe

rm
ar

ke
t T

bk
 | 

He
ro

 N
ew

s 
No

ve
m

be
r 2

01
6



Akhir Oktober, tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2016, Giant Ekstra 
Central City mendapat kunjungan dari Taman Kanak-kanak Doa Ibu. 
Selama kurang lebih 2 jam, 80 anak-anak menggemaskan ini 
berkeliling toko. Mereka diberi pengetahuan tentang lingkungan 
belanja di Giant, pengenalan aneka ragam produk yang dijual, dan tak 
lupa belajar berbelanja dengan anggaran yang telah ditentukan. 
Dengan gembira, mereka membawa pulang hasil hiasan donat dan 
pizza yang telah mereka buat bersama.

Seluruh kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengenalkan kem-
bali kepada masyarakat bahwa Giant, selain sebagai tempat belanja 
yang murah dan nyaman, juga sebagai tempat diadakannya kegiatan 
yang bersifat edukatif untuk anak-anak, sehingga para orang tua
gemar berkunjung dan setia berbelanja di Giant Central City.

Keceriaan 
Oktober Giant 
Ekstra Central 
City

Kegiatan bermanfaat sering dilakukan oleh Giant Ekstra Central 
City setiap bulannya. Awal Oktober lalu, dengan mengangkat 
tema “Aku Cinta Indonesia”, Giant Ekstra Central City mengada-

kan aneka kegiatan seperti Lomba Mewarnai, Lomba Menyanyi dan 
Lomba Fashion Show untuk anak-anak. Peserta berusia 6 sampai 10 
tahun sangat antusias mengikuti lomba-lomba ini. Lomba mewarnai 
diikuti oleh sebanyak 125 peserta, lomba menyanyi diikuti oleh 25 
peserta, sedangkan lomba fashion show diikuti oleh 43 peserta. Cara 
lain Giant Ekstra Central City untuk menarik pelanggan yakni dengan 
mengadakan Hotwheels Race di hari yang sama. Peserta yang 
mayoritasnya anak laki-laki seru berlomba demi memenangkan 
hadiah utama mainan dari Hotwheels. Begitu banyak orang yang 
sedang berbelanja berdatangan menyaksikan keseruan lomba-lomba 
dihari itu.
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Kepedulian Keamanan Informasi Bagi Karyawan

Klasifikasikan sebagai “Highly Confidential” untuk informasi yang kemungkinan besar akan mempengaruhi harga saham dan 
reputasi Perusahaan.
Klasifikasikan sebagai “Confidential” untuk informasi yang dapat mempengaruhi keuangan dan reputasi Perusahaan atau 
melanggar privasi individu.
Klasifikasikan sebagai “Internal Use – Sensitive”, Informasi yang diperuntukan hanya untuk penggunaan internal karyawan, serta 
dapat berdampak pada Perusahaan.xa
Klasifikasikan sebagai “Internal Use – Non Sensitive”, Informasi yang diperuntukan hanya untuk penggunaan internal karyawan, 
yang tampaknya tidak berdampak pada Perusahaan.
Klasifikasikan sebagai “Public”, untuk informasi yang tidak akan berdampak pada Perusahaan.
Klasifikasikan semua informasi dengan benar dan pastikan bahwa informasi tersebut  ditangani dan dilindungi sesuai dengan 
klasifikasi pengamanannya.

Klasifikasi Informasi

Jangan meminjamkan ID akses Anda kepada siapa pun.
Ambil faksimile yang bersifat 'Confidential' atau 'Highly Confidential' dengan segera, setelah dikirim.
Ambil cetakan yang bersifat 'Highly Confidential' dari mesin printer dengan segera, setelah dicetak.
Buanglah informasi dengan tepat seperti menggunakan mesin penghancur kertas.

Perlakuan Terhadap Informasi

Buat password yang mudah untuk diingat, tapi sulit untuk ditebak.
Berikan minimal 8 karakter pada password anda, dengan kombinasi huruf besar-huruf kecil, angka serta simbol (!@#$;)
Jangan menuliskan, berbagi atau memberitahukan password Anda kepada siapa pun.
Jangan gunakan password perusahaan di luar perusahaan.

Password

Jangan membuka lampiran e-mail atau e-mail yang mencurigakan.
Jangan mengirim lampiran file yang besar (> 10 Mb) melalui email.
Tidak mengirim kepada pihak internal / eksternal, tulisan / gambar yang berpotensi menyinggung SARA.

E-mail

Jangan menghubungkan perangkat USB pribadi ke setiap PC, POS atau ke peralatan Perusahaan lainnya.
Tidak pernah menyimpan data pribadi pada Flash Disk / perangkat USB Perusahaan.

USB (Universal Serial Bus)

Lakukan scan/pemindaian virus ketika memasukkan Flash Disk / eksternal hard disk.
Amati perilaku atau email yang tidak wajar, ataupun lambatnya kinerja komputer Anda, itu bisa berarti serangan virus.
Segera matikan komputer, lepaskan dari jaringan dan informasikan kepada IT Help Desk, jika menurut Anda sudah terinfeksi.
Periksa apakah Antivirus Anda telah diperbarui, jika tidak, laporkan pada bagian IT ditoko atau IT Help Desk.

Virus Komputer

Gunakan hanya software yang berlisensi/sah pada komputer Perusahaan, juga jangan menggunakan software pribadi Anda pada 
komputer Perusahaan.
Jangan menyalin Software Perusahaan atau men-transfer Software ke komputer atau ke media lainnya, kecuali untuk backup.
Laporkan setiap dugaan penggunaan software ilegal kepada Manager Anda.

Piranti Lunak / Software

Jangan mengunduh atau menyimpan data pemegang kartu kredit , kecuali diminta oleh Manajemen.

PCI (Payment Card Industry)

Aktivitas Mencurigakan
Laporkan ke Manager, kegiatan yang mencurigakan seperti instalasi kabel tidak terjadwal, orang tak dikenal yang mencolokkan 
perangkat ke mesin POS, Komputer, timbangan, mesin pemeriksa harga atau titik akses Wi-Fi dan stop kontak data. Dan laporkan juga 
bila ditemukan perangkat mencurigakan yang dicolokkan ke perangkat-perangkat seperti contoh diatas.

Cek printer maupun mesin fax serta meja kerja Anda dari informasi yang bersifat rahasia sebelum pulang.
Kunci komputer atau setiap perangkat portabel seperti Hand Held Komputer (HHT) dan komputer tablet Anda ketika tidak digunakan.
Jangan meninggalkan barang berharga atau informasi yang bersifat rahasia tanpa dijaga atau terkunci di meja Anda.
Lepaskan semua media komputer (Portable Drive, CD, Flash Disk, kabel jaringan) dari disk / port dan simpan pada laci yang terkunci 
setelah digunakan.
Matikan mesin POS, Komputer dan timbangan pada saat tutup toko kecuali jika diminta untuk tidak melakukannya.

Meja Bebas Dari Informasi Yang Bersifat Rahasia

"Keamanan informasi adalah tanggung jawab semua karyawan - laporkan kegiatan apapun yang mencurigakan 
kepada Manager Anda dengan segera"
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Ibu Duma Netty
Store Manager Hero 
Kota Wisata
“Tidak ada permasalahan yang tidak bisa tersele-

saikan selama ada komitmen bersama untuk 

menyelesaikannya dan yang terpenting lakukanlah 

dengan hati dan keikhlasan”. Motto inilah yang 

membawa Ibu Duma Netty Simanjuntak untuk terus 

maju sampai berada di titik yang sekarang.

Melalui program Management Trainee (MT), Ibu Duma 
bergabung dengan Hero Group pada tahun 2000. Setelah 
sukses mengakhiri program MT angkatan ke-24 tersebut, 

beliau menduduki posisi sebagai Section Manager bagian Receiving 
dan pertama ditempatkan di Hero Kalimalang. Tahun 2002, dengan 
posisi yang sama beliau beralih ke divisi Grocery di Hero Sarinah 
Thamrin. Keinginannya untuk belajar seluruh bagian di toko memba-
wa beliau untuk pindah lagi ke divisi Fresh dan sempat ditempatkan 
di Hero Gatot Subroto. Pengalaman menjadi Section Manager sela-
ma lebih dari 7 tahun membawa Ibu Duma dipercaya menjadi Store 
Manager di beberapa toko yakni Hero Mediterania Tanjung Duren, Hero 
Cipinang, Hero Kemang Pratama dan toko tempat beliau bekerja saat 
ini, Hero Kota Wisata. Tantangan yang dihadapinya pun semakin berat 
karena ritel baru yang marak bermunculan. Ibu Duma pun menya-
takan bahwa dalam menghadapinya, kita harus mempunyai konsep 
dan tujuan yang terarah, seperti memahami perilaku dan karakteristik 
konsumen. Sebagai Store Manager, selain mengurus penjualan toko, 
beliau pun bertanggung jawab untuk membentuk tim nya agar bisa 
bekerjasama dengan baik dengan terjalinnya komunikasi yang baik 
pula. Ibu yang gemar menyanyi ini pun mengakui bahwa keluarga 
sangat mendukung pekerjaannya selama ini, khususnya sang suami 
Bapak Tony Mirrlees Aritonang yang sering menjadi teman diskusi dan 
bertukar pikiran.

Ibu dari Clara Dorina Aritonang dan Alvaro Bherman Aritonang ini pun 
berharap agar upaya kaderisasi karyawan dilakukan agar bisa memun-
culkan karyawan yang handal dan hebat, sehingga tujuan Perusahaan 
untuk mendayagunakan talenta lokal dapat terealisasi dengan baik.

Kepedulian Keamanan Informasi Bagi Karyawan

Klasifikasikan sebagai “Highly Confidential” untuk informasi yang kemungkinan besar akan mempengaruhi harga saham dan 
reputasi Perusahaan.
Klasifikasikan sebagai “Confidential” untuk informasi yang dapat mempengaruhi keuangan dan reputasi Perusahaan atau 
melanggar privasi individu.
Klasifikasikan sebagai “Internal Use – Sensitive”, Informasi yang diperuntukan hanya untuk penggunaan internal karyawan, serta 
dapat berdampak pada Perusahaan.xa
Klasifikasikan sebagai “Internal Use – Non Sensitive”, Informasi yang diperuntukan hanya untuk penggunaan internal karyawan, 
yang tampaknya tidak berdampak pada Perusahaan.
Klasifikasikan sebagai “Public”, untuk informasi yang tidak akan berdampak pada Perusahaan.
Klasifikasikan semua informasi dengan benar dan pastikan bahwa informasi tersebut  ditangani dan dilindungi sesuai dengan 
klasifikasi pengamanannya.

Klasifikasi Informasi

Jangan meminjamkan ID akses Anda kepada siapa pun.
Ambil faksimile yang bersifat 'Confidential' atau 'Highly Confidential' dengan segera, setelah dikirim.
Ambil cetakan yang bersifat 'Highly Confidential' dari mesin printer dengan segera, setelah dicetak.
Buanglah informasi dengan tepat seperti menggunakan mesin penghancur kertas.

Perlakuan Terhadap Informasi

Buat password yang mudah untuk diingat, tapi sulit untuk ditebak.
Berikan minimal 8 karakter pada password anda, dengan kombinasi huruf besar-huruf kecil, angka serta simbol (!@#$;)
Jangan menuliskan, berbagi atau memberitahukan password Anda kepada siapa pun.
Jangan gunakan password perusahaan di luar perusahaan.

Password

Jangan membuka lampiran e-mail atau e-mail yang mencurigakan.
Jangan mengirim lampiran file yang besar (> 10 Mb) melalui email.
Tidak mengirim kepada pihak internal / eksternal, tulisan / gambar yang berpotensi menyinggung SARA.

E-mail

Jangan menghubungkan perangkat USB pribadi ke setiap PC, POS atau ke peralatan Perusahaan lainnya.
Tidak pernah menyimpan data pribadi pada Flash Disk / perangkat USB Perusahaan.

USB (Universal Serial Bus)

Lakukan scan/pemindaian virus ketika memasukkan Flash Disk / eksternal hard disk.
Amati perilaku atau email yang tidak wajar, ataupun lambatnya kinerja komputer Anda, itu bisa berarti serangan virus.
Segera matikan komputer, lepaskan dari jaringan dan informasikan kepada IT Help Desk, jika menurut Anda sudah terinfeksi.
Periksa apakah Antivirus Anda telah diperbarui, jika tidak, laporkan pada bagian IT ditoko atau IT Help Desk.

Virus Komputer

Gunakan hanya software yang berlisensi/sah pada komputer Perusahaan, juga jangan menggunakan software pribadi Anda pada 
komputer Perusahaan.
Jangan menyalin Software Perusahaan atau men-transfer Software ke komputer atau ke media lainnya, kecuali untuk backup.
Laporkan setiap dugaan penggunaan software ilegal kepada Manager Anda.

Piranti Lunak / Software

Jangan mengunduh atau menyimpan data pemegang kartu kredit , kecuali diminta oleh Manajemen.

PCI (Payment Card Industry)

Aktivitas Mencurigakan
Laporkan ke Manager, kegiatan yang mencurigakan seperti instalasi kabel tidak terjadwal, orang tak dikenal yang mencolokkan 
perangkat ke mesin POS, Komputer, timbangan, mesin pemeriksa harga atau titik akses Wi-Fi dan stop kontak data. Dan laporkan juga 
bila ditemukan perangkat mencurigakan yang dicolokkan ke perangkat-perangkat seperti contoh diatas.

Cek printer maupun mesin fax serta meja kerja Anda dari informasi yang bersifat rahasia sebelum pulang.
Kunci komputer atau setiap perangkat portabel seperti Hand Held Komputer (HHT) dan komputer tablet Anda ketika tidak digunakan.
Jangan meninggalkan barang berharga atau informasi yang bersifat rahasia tanpa dijaga atau terkunci di meja Anda.
Lepaskan semua media komputer (Portable Drive, CD, Flash Disk, kabel jaringan) dari disk / port dan simpan pada laci yang terkunci 
setelah digunakan.
Matikan mesin POS, Komputer dan timbangan pada saat tutup toko kecuali jika diminta untuk tidak melakukannya.

Meja Bebas Dari Informasi Yang Bersifat Rahasia

"Keamanan informasi adalah tanggung jawab semua karyawan - laporkan kegiatan apapun yang mencurigakan 
kepada Manager Anda dengan segera"
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“Siapa yang tak kenal, siapa yang tak tau,
Hero Tempat Belanjaku.. Siapa yang tak suka,
Siapa yang tak sayang, Hero Pasar Swalayan...
Butuh apa, pasti ada.. dari trasi keju sampai gula
Butuh apa.. kami sedia.. Takkan ada yang kadaluarsa,
Buah sayur juga ada... yang segar terjaga kualitasnya,
Takkan rugi anda semua...
Berbelanja di Hero Malang Kota...

Hero.. Hero.. Hero..  Yesss..!!!”

Lagu diatas merupakan yel-yel yang disiapkan oleh tim Hero Sawojajar, 
dan diciptakan oleh Bapak Iskandar selaku karyawan dari Divisi GFC. 
Giant Ekspres Sawojajar Malang, pada pertengahan tahun 2016, 

mengalami perubahan konsep dari Giant Supermarket menjadi Hero 
Supermarket. Hal ini dilakukan untuk dapat meraih potensial customer yang 
ada di Malang. Yel-yel yang dipersiapkan, tentunya agar dapat selalu diku-
mandangkan dan mempertahankan semangat kerja dari tim yang ada di toko. 
Adanya perubahan konsep, tentunya juga akan merubah target pelanggan 
dan perubahan standar produk, standar grooming, standar display serta stan-
dar pelayanan yang akan diberikan oleh tim Hero Sawojajar nantinya. 
Mengingat pentingnya akan hal ini, para karyawan Hero Sawojajar harus 
dibekali agar mereka siap pada saat nanti re-launch dengan konsep Hero 
Supermarket. Atas permintaan Manajemen, HLC mengadakan pelatihan 
dengan topik “Service With Heart” kepada seluruh karyawan pada tanggal 
7 – 10 November 2016 yang bertempat di Giant Ekstra Gajayana Malang.

Pelatihan yang diberikan tidak hanya terkait bagaimana 
melakukan service yang baik, karena untuk hal ini, para 
karyawan tentunya sudah paham akan adanya basic 
standar pelayanan yang harus diberikan oleh seluruh 
karyawan Hero Group, yaitu salam dewi dan 5-S. Sesi 
pertama, para peserta dibekali tentang apa yang mem-
buat pelayanan atau customer service itu penting, kenapa 
kita harus melakukannya, dan apa dampaknya jika tidak 
dilakukan secara konsisten. Materi ini diberikan selama 
satu sesi dengan topik “Customer Service Mindset”. Dalam 
topik ini, para peserta juga digali untuk dapat melihat 
dan mulai menganalisa apa yang menjadi “Unique Selling 
Point”(USP) dari Hero Sawojajar yang dapat mereka 
tawarkan kepada customer nantinya. Mereka juga dibekali 
dan menganalisa apa yang menjadi USP dari kompetitor 
Hero di Malang. Para peserta dibekali bahwa apa yang 
disebut dengan “Service” atau pelayanan merupakan hal 
yang tidak terwujud yang harus mereka lakukan dengan 
cara yang luas yang bertujuan untuk memenangkan hati 
para pelanggannya. Pada sesi ini, peserta juga melihat 
“Moment of Truth” dari sisi pelanggan terhadap 
lingkungan sekitar Giant Ekstra Gajayana Malang. 

Pada sesi kedua, peserta dibekali Standar Grooming Hero 
Supermarket dan Standar Percakapan atau Hero Service 
Standard. Dimana pada sesi ini peserta melakukan role 
play dengan contoh kasus yang dihadapi di toko. Sesi 
terakhir, peserta dibekali bagaimana agar mereka dapat 
memandang komplain sebagai suatu berkah, bagaimana 
mereka mengetahui tipe-tipe pelanggan yang ada serta 
dapat menangani komplain dari pelanggan dengan 
berbagai cara penyampaian komplainnya. 

Rangkaian training ditutup dengan Team Building pada 
tanggal 10 November 2016, yang juga dihadiri oleh 
Bapak Christianus selaku TH dari Hero dan Ibu Taruli serta 
Bapak Yogi selaku RM dari Hero. Team Building yang 
diikuti oleh seluruh karyawan beserta perwakilan Manaje-
men Hero Supermarket, dibagi menjadi 4 kelompok dan 
dilaksanakan mulai jam 5.30 – 8.00 WIB. Team Building 
yang diikuti oleh seluruh karyawan, bertujuan untuk 
memberikan motivasi dan kerjasama tim yang lebih solid 
dan kompak lagi, sehingga seluruh tim dari Hero Sawoja-
jar, dapat memenangkan kompetisi dengan konsep yang 
baru dan semangat kerja yang baru. Sukses selalu kepada 
seluruh tim Hero Sawojajar Malang, dan Semangat Pagi...!

“Service With Heart – 
Hero Sawojajar Malang”

HLC INFO

20

PT
 H

er
o 

Su
pe

rm
ar

ke
t T

bk
 | 

He
ro

 N
ew

s 
No

ve
m

be
r 2

01
6



Produk seafood sebagaimana produk perikanan lainnya merupakan produk 
yang sangat tinggi kandungan airnya, dan juga tinggi kandungan proteinnya. 
Hal ini menyebabkan produk ini sangat mudah mengalami kebusukan. Jika 

disimpan dengan suhu ruang atau tanpa pendingin yang sesuai dengan standarnya, 
dalam waktu kurang dari 7 jam produk seafood akan cepat membusuk. Penanganan 
yang buruk, dapat mengakibatkan produk seafood menjadi tidak layak dikonsumsi 
dan membahayakan kesehatan. Penanganan yang baik harus diketahui oleh para 
tim di Divisi Fresh yang ada di setiap toko. Pada dasarnya, tim yang ada di toko 
sudah dibekali terkait product knowledge dan penanganan produk yang sesuai 
dengan standar, akan tetapi diperlukan refreshment atau penyegaran training
 kepada para pemimpin Divisi Fresh di operation. Melihat pentingnya akan hal ini, 
Divisi MD dan SDD berkolaborasi dengan HLC mengadakan training “Refreshment 
Training Seafood for Giant” yang dilaksanakan di DC Cibitung.

Training yang terbagi dalam tiga batch ini, dan dilaksanakan pada tanggal 10, 12 
dan 19 Oktober 2016, diikuti oleh total 82 peserta yaitu para Department Head 
Seafood/Meat dan Section Manager Fresh dari Giant Ekstra dan Giant Ekspres. Pada 
batch pertama, materi training selain diberikan oleh Bapak Rudi Hartono sebagai 
perwakilan dari SDD, materi juga diberikan oleh Bapak Arif dan Ibu Windu dari MD 
Fresh, serta perwakilan dari DC Fresh, dan juga diundang Supplier dari produk ikan 
salmon untuk memberikan materi training. Rangkaian training dimulai dari jam 5.00 
WIB, dimana para peserta dapat melihat bagaimana proses pengiriman barang dari 
supplier dan penerimaan barang dari tim DC Fresh. Selanjutnya para peserta diberi-
kan materi training terkait product knowledge oleh perwakilan supplier. Dan untuk 
sesi terakhir, materi training diberikan oleh Bapak Rudi Hartono selaku perwakilan 
dari SDD, untuk menjelaskan terkait seluruh produk seafood, baik dalam hal product 
knowledge dan handling product.

Pada batch kedua, supplier yang diundang 
untuk memberikan materi adalah perwakilan 
supplier dari produk udang. Dan pada batch 
terakhir, supplier yang hadir untuk memberikan 
produk knowledge adalah supplier dari produk 
otak-otak. Di setiap batch, para peserta melaku-
kan simulasi pemilihan produk yang berkualitas 
sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. 
Para peserta juga melakukan simulasi penanga-
nan produk yang tepat sehingga produk yang 
didistribusikan ke toko dapat terjaga kualitasnya. 
Diharapkan dengan adanya refreshment training 
seafood ini, para pemimpin dari Divisi Fresh 
yang ada di Giant, dapat terus memberikan 
penyegaran kepada tim yang ada dibawahnya, 
sehingga dapat bersama-sama selalu menyajikan 
produk yang berkualitas kepada setiap 
pelanggan yang berkunjung ke toko. 

Training Seafood Giant
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Agar Pekerjaan Tidak 
Jadi Beban Meski 
Anda Sedang Lelah

5 Tips Pernahkah Anda merasa 
lemas dan mengantuk datang 
bersamaan di saat deadline 
pekerjaan begitu banyak? 
Tahukah Anda bahwa rasa 
lelah ini bisa menjadi salah 
satu indikasi bahwa tubuh 
Anda sedang kekurangan 
nutrisi? Tentu saja hal ini 
dapat menghambat aktivitas 
Anda. Mau tahu bagaimana 
menghilangkan rasa lelah 
serta lebih produktif?

Jika Anda merasa lemas atau cepat lelah, bisa jadi Anda 
kekurangan cairan tubuh. Minumlah dua gelas air dingin 
untuk membantu tubuh Anda tetap terhidrasi. Suhu air 
dingin juga akan sangat menyegarkan tubuh dan bikin 
Anda melek kembali dan siap menyelesaikan pekerjaan.

Saat mengantuk atau lelah, biasanya kita akan langsung 
mencari kopi. Tahukah Anda bahwa sebenarnya, mengkonsumsi 
kafein yang berlebihan dapat menimbulkan sakit kepala yang 
justru dapat menghambat pekerjaanmu. Cobalah mengganti 
kafein dengan cemilan sehat, misal jus jeruk atau kacang 
almond yang kaya akan vitamin C dan protein untuk memberi 
energi tambahan bagi Anda.

Rasa lelah disebabkan karena kurangnya vitamin D dalam 
tubuh. Sebagai informasi, selain baik untuk tulang, vitamin 
D dapat juga untuk mengatasi gejala kelelahan. Tidak perlu 
jauh-jauh pergi ke pantai, cukup dengan berjemur disekitar 
kantor selama 15 menit, sekaligus refreshing untuk 
menghindari kepenatan di tempat kerja.

Selain karena dehidrasi, bisa jadi munculnya rasa lelah 
dan kantuk disebabkan karena Anda kekurangan 
tenaga. Pastikan asupan gizi sesuai dengan yang 
dibutuhkan dan jangan lupa kurangi karbohidrat dan 
gula, dan perbanyaklah protein dan serat. 

Apabila rasa kantuk dan lelah sudah tak tertahankan, 
lakukanlah power nap agar badan segar kembali. Kunci 
melakukan power nap adalah tidak boleh terlalu lama dan 
juga terlalu cepat, maksimal adalah 20 menit. Jika lebih dari 
20 menit, Anda akan semakin mengantuk ketika bangun. 
Waktu yang dirasa tepat melakukan power nap adalah pukul 
satu siang sampai tiga sore.

Minum dua gelas air dingin1

2

3

4

5

Hindari minuman kafein

Menikmati matahari

Jangan biarkan perut kosong

Jika sudah sangat mengantuk, lakukan power nap

Kapan Yammer Day Indonesia diselenggarakan?

A.    20 - 21 November 2016
B.    21 - 22 November 2016

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

KUIS

Pemenang Survey Hero News Lucky Draw :

1. Derry P (99131354)
2. Vera Herawati (99141172)

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

TIPS
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PHOTO COMPETITION
HERO ANNUAL REPORT

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

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

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

Juri Juri

STORE AMBIANCE CUSTOMERTEAM SPIRIT

Kategori

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

PERIODE KOMPETISI 10 NOV 2016 - 10 JAN 2017

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

Pemenang akan 
diumumkan pada 
tanggal 20 Januari 2017

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

stephane deutsch
President Director of
PT Hero Supermarket Tbk

Juri

COLIN HARVEY
Chief Operation 
Director of 
Guardian

Juri

MARK MAGEE
General Manager of 
IKEA Indonesia

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

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


