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Banyak sekali kegiatan bulan Februari yang membuat karyawan 
terlihat lebih akrab dalam kebersamaan. Dari kantor pusat, 
untuk yang ketiga kalinya, manajemen menyelenggarakan 

Hero Moving Forward untuk seluruh tim operasional dan karyawan 
head office. Dalam forum ini, seluruh divisi berkesempatan mengulas 
kilas balik performa tahun 2016 yang sudah dilalui dan fokus utama 
yang akan dilakukan tahun 2017. Partisipasi peserta dalam hal ini 
terlihat dari antusiasme dalam menyampaikan pertanyaan dan 
memberikan masukan yang bermanfaat di setiap akhir presentasi. 
Dalam kesempatan inipun, beberapa toko dengan prestasi terbaik 
mendapatkan apresiasi.

Sehari setelah acara Hero Moving Forward 2017, pertemuan 
operasional diadakan dengan mengusung tema ‘Dari kita oleh kita 
untuk kita’. Dalam kebersamaan, 100% eksekusi fokus utama operation 
tahun ini akan dilaksanakan. Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi 
untuk sekian banyak peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. 
Selain itu, untuk meningkatkan motivasi setiap individu karyawan di 
kantor pusat, saluran komunikasi disediakan untuk karyawan kantor 
pusat dalam mengucapkan apresiasi kepada rekan kerja melalui Hero 
‘Thank you’ Notes. Kegiatan ini berhasil menarik animo karyawan. Hal 
ini terlihat dari begitu banyak pesan-pesan motivasi dan apresiasi yang 
ditempelkan di Tree of Appreciation.

Dari Hero Learning Center, untuk semakin memperkuat keakraban dan 
team work, Team Building dilakukan untuk seluruh karyawan disetiap 
pembukaan toko baru. Metode ini digunakan demi membentuk sinergi 
dari setiap anggota tim. Tak lupa, kontribusi toko yang memberikan 
berita kegiatan-kegiatan menarik agar semakin dikenal masyarakat 
sekitar. 

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!

Dengan semangat baru, mari kita bersama mewujudkan kesuksesan 
untuk meraih prestasi lebih banyak lagi. Selamat membaca Hero News! 
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HERO MOVING FORWARD 2017

Pukul 07.00, sudah banyak tamu berdatangan dan 
berkumpul menikmati morning coffee break di area 
foyer lantai 5. Setelah semua sudah melakukan 

registrasi, para peserta dipersilahkan untuk memasuki area 
ballroom. Acara HMF pun dibuka dengan menyanyikan 
lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Para peserta dibuat 
kagum oleh MC yang memimpin acara, karena tidak ada 
yang menduga bahwa acara akan dipandu oleh Bapak 
Stefanus Mulianto (Direktur Operasional) dan Ibu Hilda 
Wibowo (Direktur Human Resource). Bapak Stephane 
Deutsch selaku Presiden Direktur PT Hero Supermarket 
Tbk membuka sesi presentasi dengan mengulas balik 
performa tahun 2016 yang sudah dilalui dan menekankan 
beberapa fokus utama yang harus dilakukan di 2017. 
Beliau membuka dengan menunjukkan data bahwa 
dunia ritel saat ini sedang berada di periode yang cukup 
menantang. Berdasarkan dari data tersebut, ada beberapa 
langkah yang dilakukan untuk menghadapi dan bersaing 
di periode tersebut. Bapak Stephane menyampaikan 
bahwa kita telah memfinalisasi dan memperbarui sistem 
IT Perusahaan, serta kita telah menghidupkan kembali 
model upscale komersial dengan adanya refurbishment 
Hero Pondok Indah dan terbukti dengan persentase 
penjualan yang meningkat. Namun yang terpenting 
adalah kita akan tetap bekerja berdasarkan value atau 
nilai pada prinsip-prinsip Pioneers, yakni Consumers, 
Innovation, People, Teamwork, Sustainable Results, dan 
Integrity.

Membuka lembaran baru tahun 2017, Perusahaan perlu 
membagikan strategi dan memunculkan semangat yang 
baru, sehingga acara tahunan HMF kembali diadakan 
pada Senin, 13 Februari 2017. 

Berlokasi di lantai 5 Graha Hero CBD Bintaro, meeting tahunan ini dihadiri oleh 
312 peserta undangan termasuk para Leadership Team member, Executive 
Leaders, Territory Head, Regional Manager dan juga Store Manager Giant dan 
Hero Supermaket dari seluruh Indonesia.

Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk

STEPHANE
DEUTSCH

Semangat yang tinggi terlihat saat kita berkumpul di acara 
Hero Moving Forward 2017, yang menandai kegiatan 
tahunan kita dalam Food Business yang telah diadakan tiga 

tahun berturut-turut. Forum tahun ini mungkin sedikit berbeda 
dan sederhana, tetapi itu karena kita berkomitmen untuk 
berinvestasi lebih untuk pelanggan kita. Kita bermaksud untuk 
menyesuaikan program kita untuk lebih memenuhi tuntutan 
kedepannya.

Semua orang yang hadir bisa mendengar langsung paparan 
dari para petinggi. Saya merasakan energi dari setiap pembicara, 
sesi presentasi dan juga sesi tanya jawab. Saya berharap seluruh 
peserta kembali ke rumah dengan membawa pesan para 
pimpinannya.

HERO Grup bertahan karena Perusahaan melakukan perubahan. 
Kita selalu melihat masa depan dan mencanangkan inisiatif 
baru, kemitraan baru dan ruang baru yang akan memperkuat 
Perusahaan. Seperti yang saya katakan di Forum, pada tahun 
2017 kita akan mengembangkan pendekatan inovatif untuk 
memperluas brand kita. Di saat yang sama, kita menegaskan 
kembali komitmen kita pada cara-cara tertentu yang telah 
terbukti berhasil dan membawa Perusahaan di jalur yang benar.

2016 adalah tahun yang penuh tantangan. Namun, di tengah 
kondisi ini, berkat kerja keras yang ditunjukkan oleh seluruh 
karyawan, Perusahaan masih berhasil menghasilkan kinerja 
yang baik. Pada intinya, tentu saja, HERO Group adalah 
tentang karyawannya. Karyawan kita menjadikan kita berbeda. 
Kedepannya, saya ingin sekali lagi mengingatkan semua orang 
untuk menjaga prinsip-prinsip Perusahaan dalam hati dan 
tindakan kita. Kita harus menempatkan keberadaan pelanggan 
(Customer) sebagai prioritas pertama, kemudian Inovasi 
(Innovation) untuk mendorong pertumbuhan Perusahaan; 
budaya kerja kita dibangun atas dasar kerja sama tim (Teamwork) 
dan dengan semangat bekerja, kita akan memberikan hasil yang 
lebih baik (Sustainable Result), dan akhirnya kita semua harus 
menerapkan Integritas (Integrity) dalam cara kita menjalankan 
bisnis.

SPECIAL
REPORT

PRESIDENT
MESSAGE
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Berikutnya, Ibu Mirtha selaku Direktur Group Controlling menyampaikan 
presentasi hasil keuangan tahun 2016. Beliau menunjukkan bahwa Perusahaan 
dalam kondisi keuangan yang sehat dengan marjin yang membaik. Selain 
itu, meskipun terjadi penekanan dalam penjualan, terjadi peningkatan pada 
PBIT. Dilanjutkan oleh Bapak Herve Lachize selaku Direktur Commercial 
yang menjelaskan tentang 4 prioritas utama dan projek yang sedang dan 
akan dicanangkan. Prioritas utama tersebut termasuk Promotion dengan 
meningkatkan komunikasi dan keterlibatan pelanggan melalui mailer dan 
newspaper, serta menciptakan interaksi melalui majalah The Fresh Food People 
dan postcard yang berisi resep masakan; Placement dengan suksesnya projek 
pembaharuan Hero Pondok Indah Mall; meningkatkan penjualan dengan Price 
perception, dan Product dengan memperbaiki aneka produk grocery dan GMS 
untuk meningkatkan daya saing, serta implementasi Planogram sesuai dengan 
ekspektasi pelanggan dan pengalaman belanja.

Kemudian, Bapak Stefanus Mulianto selaku Direktur Operation menyampaikan 
tentang Operation Focus dengan misi eksekusi 100% demi mencapai anggaran 
dan pertumbuhan penjualan dan profitabilitas yang positif. Beliau pun 
menegaskan beberapa fokus beserta tindakan yang akan dilakukan. Sebelum 
makan siang bersama, sesi ditutup oleh projek baru Food Operating Model oleh 
Bapak Pierre Yves selaku Head of Food Operating Model Project, dimana beliau 
menjelaskan tentang model bisnis yang akan dilaksanakan di seluruh negara 
Dairy Farm. Projek ini bertujuan untuk melayani pelanggan lebih baik dengan 
cara yang lebih efisien, dimana kita semua akan terlibat dalam perubahan.

Setelah para peserta menikmati santap siang, 
presentasi dilanjutkan dengan pemaparan Supply 
Chain oleh Bapak Heru Pribadi selaku Direktur 
Supply Chain. Disini beliau menginformasikan 
target serta strategi, dimana salah satunya adalah 
mengurangi shrinkage, mengurangi stok di DC, 
serta memperbaiki kesegaran produk. Di tengah 
presentasi, untuk mencairkan sedikit suasana, MC 
memberikan beberapa kuis untuk para peserta dan 
mereka yang bisa menjawab mendapatkan hadiah. 
Bapak Carl Stanaway selaku Direktur Property yang 
kemudian dipersilahkan maju untuk menerangkan 
mengenai ekspansi pembukaan toko baru Giant 
dan Hero Supermarket tahun 2017. Keseluruhan 
presentasi pada hari itu diakhiri oleh presentasi 
survey Your Voice Counts yang dibawakan 
oleh Ibu Hilda Wibowo selaku Direktur Human 
Resource yang memberikan pemaparan positif 
tentang pentingnya engagement atau keterlibatan 
karyawan. Beliau menjelaskan bahwa secara 
keseluruhan keterlibatan karyawan di Indonesia 
adalah sebesar 84%, dimana ini merupakan dasar 
yang baik bagi Indonesia untuk mencapai tujuan 
pertumbuhan Perusahaan.

Setelah sesi presentasi, saatnya yang ditunggu tiba yakni 
sesi penghargaan untuk memberikan apresiasi kepada 
toko-toko dengan prestasi terbaik berdasarkan ketegori 
berikut:

Best Community Development initiative : 
Giant Ekstra Pondok Tjandra Sidoarjo
Giant Ekspres Panji Tilar Lombok
Hero Kuala Kencana

Best Ratio of Loss :
Giant Ekstra Kertak Hanyar Banjarmasin
Giant Ekspres Alaudin Makassar
Hero Gondangdia

Best Sales Growth : 
Giant Ekstra Alaya Samarinda 
Giant Ekspres Pekalongan
Hero Gondangdia

Best PBIT :
Giant Ekstra BSD Tangerang
Giant Ekspres Alaudin Makassar
Hero Kemang Villa

Seluruh peserta terlihat sangat 
antusias mengikuti sesi ini dengan 
berpartisipasi dalam menyampaikan 
pertanyaan, pendapat serta 
masukan yang bermanfaat di 
setiap presentasi demi kelancaran 
Perusahaan secara keseluruhan.

SPECIAL
REPORT

SPECIAL
REPORT
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Operational Strategy 2017
Sehari setelah acara Hero Moving Forward, seluruh Store Manager Giant dan Hero Supermaket beserta 

Territory Head, dan Regional Manager berkumpul kembali untuk mengikuti acara Operational Strategy 2017  
dengan mengusung tema ‘Dari kita oleh kita untuk kita’.

Acara ini mengambil lokasi yang sama dengan acara HMF, yakni di lantai 5 ballroom Graha Hero. Para peserta 
sangat antusias disambut dengan video opening road to 100% execution sebagai misi tim Operasional tahun ini. 
Selepas itu, Bapak Stefanus Mulianto sebagai Direktur Operation memberikan sambutan sekaligus memaparkan 
presentasinya. Beberapa fokus utama tim Operation tahun ini adalah meningkatkan kinerja penjualan, 
menurunkan shrinkage, dan penghematan biaya. Dari fokus tersebut, para Territory Head menyampaikan secara 
rinci beberapa tindakan yang akan diambil. Untuk meningkatkan kinerja penjualan, tindakan yang harus diambil 
adalah mengamati update planogram, meningkatkan ketersediaan barang, menjamin kualitas produk Fresh, 
100% eksekusi dalam menjalankan promosi, serta memperbaiki pelayanan untuk pelanggan. Selanjutnya, untuk 
menurunkan shrinkage, aksi yang dijalankan salah satunya berupa program refreshment training untuk divisi Fresh, 
dan memperkuat Loss Prevention dengan training untuk tenaga kerja security baik dari luar maupun internal Hero. 
Akhirnya, untuk penghematan biaya tim operational akan meningkatkan produktifitas, meninjau efisiensi tenaga 
kerja outsourcing, serta memonitor biaya marketing dan maintenance.

Dengan keberhasilan acara 
HMF tahun ini, diharapkan 
seluruh peserta dapat 
membawa pesan dari 
masing-masing presenter 
dan selalu optimis kita bisa 
mencapai hasil yang lebih 
baik dan tetap percaya diri 
untuk melangkah kedepan 
pada tahun 2017!

> HERO SUPERMARKET

> GIANT EKSTRA

> GIANT EKSPRES

Selain kategori diatas, adapun satu kategori tambahan untuk 
tahun ini yang membuat para peserta penasaran dan kagum. 
Kategori baru ini menunjukkan adanya kerjasama yang baik 
antar divisi dalam pembaharuan Hero PIM. Kategori tersebut 
adalah Best Store Innovation dan MC pun mengumumkan 
dan memanggil divisi terkait yang terlibat, yakni divisi Project 
& Property yang diwakili oleh Ibu Wirna Soeratno (Direktur 
Property Design and Construction), divisi Commercial yang 
diwakili oleh Ibu Felyncia (Head of Marketing Giant & Hero 
Supermarket) dan Ibu Karlina (GM Sales Development), serta 
divisi Operation yang diwakili oleh Ibu Sri Cahyaningrum 
(Store Manager Hero PIM). Penyerahan piala dan simbolis 
uang tunai pun diberikan kepada seluruh pemenang. Tak 
lupa, berbagai undian door prize juga dibagikan seperti 10 
unit powerbank, 9 unit blender, 5 unit kipas angin, 5 unit 
handphone, 1 unit camera, serta 1 unit TV 32 inch.

SPECIAL
REPORT NEWS
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Acara Penarikan Promo Program Yuk 
Belanja! PermataHero Card

Puncak acara program undian “Yuk Belanja! – PermataHero Card” 
dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2017, bertempat di Giant CBD 
Bintaro. Ini merupakan program yang serentak diselenggarakan di 55 

gerai Giant Ekstra, 113 gerai Giant Ekspres dan 22 gerai Hero Supermarket di 
seluruh Indonesia pada periode 1 Agustus 2016 – 31 Januari 2017.

Pemegang kartu PermataHero Card yang berbelanja minimal sebesar Rp.250.000 
mendapatkan 1 kupon undian, berlaku dengan kelipatan maksimal 10 kupon. 
Pemegang kartu yang mendapatkan kupon diwajibkan untuk mengisi biodata 
lengkap dan memasukkan kupon ke dalam dropbox yang tersebar di seluruh 
outlet Giant Ekstra, Giant Ekspres dan Hero Supermarket. 

Tepat pukul 10.00 pagi, sekitar 50 tamu undangan telah memenuhi area 
diadakannya puncak acara pengundian program Yuk Belanja. Turut hadir 
pada acara tersebut beberapa perwakilan dari Dinas Sosial, perwakilan dari 
Permata Bank, perwakilan Hero Group, serta nasabah PermataHero Card. Sambil 
diiringi musik akustik dari band Spring Breeze, secara bergilir perwakilan dari 
Permata Bank dan Hero Group melakukan pengundian untuk mendapatkan 
pemenangnya.

Hadiah program pengundian ini adalah 1 unit mobil New Kijang Innova sebagai 
Grand Prize, 2 unit sepeda motor Honda CB 150R Streetfire, 4 buah logam mulia 
@ 10 gram, 5 buah tabungan Permata Bank senilai Rp5.000.000, dan 25 buah 
voucher belanja Hero senilai Rp1.000.000. 

Selain pengundian pemenang, acara ini juga diselingi dengan berbagai games 
dan door prize bagi para pengunjung yang menambah suasana pengundian 
lebih meriah. Dengan adanya program undian Yuk Belanja – PermataHero Card 
ini, diharapkan dapat menarik lebih banyak pemegang kartu PermataHero Card 
dan mereka yang sudah memiliki akan lebih sering berbelanja di Giant, Hero 
Supermarket maupun Guardian.

Terima kasih kepada para tim Operasional dalam pelaksanaan program ini di 
toko, dan kami ucapkan selamat bagi para pemenang!

Di akhir acara, seluruh peserta dikelompokkan per TH untuk menandatangani komitmen pada fokus utama operation yang akan dieksekusi 
100%. Mereka melakukan cap jempol dan tanda tangan di kain putih masing-masing TH. Ini merupakan upaya setiap peserta dalam memegang 
janji dan komitmennya demi mendukung kemajuan Perusahaan. Selain meeting, acara ini juga menjadi ajang silaturahmi untuk sekian banyak 
peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. Dengan kebersamaan dan keceriaan yang dirasakan, diharapkan tim Operation akan mencapai 
target luar biasa di tahun 2017.

Presentasi ini diselingi dengan lomba yel-
yel oleh peserta yang dikelompokkan dari 
setiap Regional Manager. Setiap kelompok 
menampilkan ciri khas yel nya dan aksi 
terbaiknya dengan sangat semangat dan 
antusias. Pada akhirnya, kelompok Regional 
Manager 16 menjadi juara pertama dan 
disusul oleh Regional Manager 1 sebagai 
juara kedua. Selain itu, pertunjukan video Bus 
Challenge dan Mannequin Challenge oleh 
para TH sangat mencairkan suasana siang itu.

NEWS NEWS

10

PT
 H

er
o 

Su
pe

rm
ar

ke
t T

bk
 | 

He
ro

 N
ew

s 
Fe

br
ua

ri 
20

17

11

PT Hero Superm
arket Tbk | Hero New

s Februari 2017



Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang di 
masyarakat Islam. Adapun beberapa toko yang ikut merayakan 
hari kelahiran Nabi Muhammad dan memiliki cara sendiri-

sendiri untuk mengungkapkan rasa syukurnya. Seperti halnya Giant 
Ekspres Cikupa yang mengadakan acara Maulid Nabi pada Minggu, 
11 Desember 2016. Dengan mengusung tema “Indonesia Bersyahadat. 
Mata Air Syahadat Untuk Negeriku”, acara ini melibatkan sebanyak 
1200 orang termasuk seluruh pelanggan, karyawan, serta kepolisian 
dan Koramil. 

Acara serupa dilakukan oleh Giant Botani Bogor pada 17 Januari 
2017. Dengan mengusung tema “Meneladani Rasulullah dengan 
syariah Islam dalam kehidupan”, acara ini dihadiri oleh 150 orang 
termasuk seluruh karyawan Giant Botani Bogor yang bertugas 
di pagi hari, ketua umum SPHS Bapak Jakwan, serta perwakilan 
DPN dan DPW SPHS. Perayaan Maulid Nabi inipun tidak luput dari 
kegiatan tausiyah yang dibawakan oleh Ustadz Umar Sidiq, serta 
sholawat yang menutup acara pagi itu.

Perayaan Maulid Nabi 
di beberapa toko

Satu bulan berikutnya, kini Giant Tole Iskandar yang 
mengadakannya. Acara ini menjadi ajang silahturahmi bagi 
seluruh karyawan. Rangkaian acara diisi oleh kegiatan tausiyah, 
serta pertunjukan Marawis. Solidaritas sangat terasa dengan 
adanya makan bersama.

Giant Ekspres Cikupa

Giant Tole Iskandar

Giant Botani Bogor

Bantuan Satu Toko Satu Sekolah 
Giant Pondok Betung

Sebagai salah satu wujud syukur, melalui 
program Satu Toko Satu Sekolah, pada 
1 Februari 2017 Giant Pondok Betung 

memberikan bantuan kepada Madrasah Ibtidaiyah 
Al-Islahuddiniyah yang terletak tak jauh di sekitar 
toko. Bantuan yang diberikan adalah 1 unit 
laptop dan alat-alat olahraga berupa raket bulu 
tangkis, bola basket, papan catur dan lainnya. 
Bantuan tersebut diserahkan oleh Bapak Eddy 
Kriswanto sebagai Store General Manager Giant 
Pondok Betung. Pihak sekolah yang menerima 
bantuan sangat berterima kasih atas bantuan yang 
bermanfaat guna mendukung kegiatan olahraga 
anak-anak di sekolah tersebut.

Di awal tahun, Giant Gajayana Malang 
membagikan sebanyak 2500 kalender 
tahun baru 2017 dari tanggal 25 Desember 

2016 sampai 15 Januari 2017. Ini merupakan 
salah satu cara Giant Gajayana Malang untuk 
mendekatkan diri dan menjalin hubungan ke 
pelanggan setianya. Selain membagikan kalender, 
pertunjukan Barongsai dan live musik turut 
diadakan demi memeriahkan suasana pelanggan 
yang sedang berbelanja. Menariknya, penyanyi 
dan pemain band diisi oleh karyawan internal 
Giant Gajayana Malang yang rupanya memiliki 
bakat terpendam. Suasana belanja dengan diiringi 
live music menciptakan suasana dan lingkungan 
belanja yang lebih nyaman. 

Berbagi Kalender & Live Musik 
di Giant Gajayana Malang

NEWS NEWS
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Tak terasa Giant Superdome Semarang telah menginjak 
usia yang ke-5 pada 19 Januari 2017 lalu. Di ulang tahun 
kali ini Giant Superdome Semarang merangkai kegiatan 

untuk menghibur para pengunjungnya. Rangkaian perayaan 
dibuka dengan potong kue ulang tahun dan berbagi kue gratis ke 
pelanggan yang berbelanja di toko.

Di hari berikutnya, toko pun diramaikan oleh irama dan nada ritmis 
Marching Band yang dilakukan oleh sekitar 45 murid dari TK Kencana. 
Parade Marching Band tersebut sangat meningkatkan atmosfir toko 
pada hari itu. Selepas menghibur pelanggan, mereka pun diajak 
berkeliling toko mempelajari seluruh produk yang dijual serta cara 
mengatur uang berbelanja. Tak hanya wisata belanja, kegiatan 
lomba mewarnai tingkat Sekolah Dasar juga dilakukan pada 21 
Januari 2017. Pendaftaran pun mencapai hingga 200 peserta.

Sepekan kemudian, senam masal aerobic yang diikuti oleh 300 
peserta menjadi penutup rangkaian acara ulang tahun Giant 
Superdome Semarang. Sekian banyak peserta yang mengikuti 
senam akan diundi menjadi 10 dan harus mengikuti lomba 
hypermartsweep. Total 10 peserta tersebut harus memilih 20 item 
yang sudah panitia tetapkan dalam kurun waktu 20 menit. Peserta 
yang mendapatkan item terbanyak dengan waktu tercepat adalah 
pemenangnya. 

Selamat ulang tahun Giant Superdome Semarang. Semoga 
dengan semua kegiatan dalam perayaan ulang tahun ke-5 
ini, Giant Superdome Semarang akan selalu meningkatkan 
eksistensinya di dunia ritel.

Rangkaian Perayaan 
Ulang Tahun Giant

Superdome SemarangDemi meningkatkan nama baik Giant, Bapak Sungkowo Usodo 
sebagai Store General Manager Giant Pondok Chandra melakukan 
pendekatan kepada Mustika Ratu sebagai salah satu supplier di Giant 
dan  penyelenggara brand Puteri Indonesia. Salah satu upaya beliau 
adalah dengan memperkenalkan program GIRAS yang menarik 
perhatian sang penyelenggara, sehingga diadakanlah acara “Meet 
and Greet Puteri Indonesia Jawa Timur 2017” pada tanggal 4 Januari 
2017 di Giant Pondok Chandra.

Dua belas finalis Puteri Indonesia Jawa Timur mendatangi toko tepat 
pukul 11.00 dengan didampingi oleh IAPI (Ikatan Alumni Puteri 
Indonesia) dan perwakilan dari Mustika Ratu. Selain mereka yang 
memperkenalkan diri kepada pelanggan setia Giant, pihak toko juga 
mempresentasikan tentang program GIRAS (Giant Peduli Brantas) 
yang diadakan bulan Juni lalu dan melibatkan seluruh toko Giant 
area RM 15-17. Program ini tercipta karena dilatarbelakangi oleh 
keprihatinan atas keadaan di hulu Sungai Brantas, dimana terjadi 
penurunan debit air dari yang sebelumnya 20 liter air per detik saat 
ini menjadi hanya 1-2 liter dan pengolahan lahan pertanian yang 
tidak pro lingkungan.

Program GIRAS merupakan langkah nyata kegiatan CSR Hero 
Group melalui unit bisnis Giant yang memperbaiki ekosistem, serta 
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung kelestarian 
lingkungan di DAS Brantas. Dan dengan kehadiran para Puteri Indonesia 
di acara ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi tentang kondisi 
aktual lingkungan di Jawa Timur, khususnya di DAS Brantas.

Meet and Greet Puteri 
Indonesia Giant 
Pondok Chandra

Membuka awal tahun 2017, Giant Panji Tilar Lombok turut 
meramaikan Tahun Baru Imlek serta berpartisipasi dalam 
tantangan Break Sales Record dengan mengadakan beragam 

kegiatan. Giant Panji Tilar Lombok turut berpartisipasi untuk menerima 
tantangan memecahkan rekor penjualan dengan membagikan brosur 
pada 26 – 29 Januari 2017. Tim toko membagikan sebanyak 1000 lembar 
brosur dengan menggunakan cidomo atau delman ke tempat wisata 
seperti Pantai Ampenan, Pantai Loang Baloq, Pantai Gading, serta ke dinas 
pemerintahan setempat.

Perayaan Tahun Baru Imlek di Giant Panji Tilar Lombok diselenggarakan 
pada Minggu, 29 Januari 2017. Para pengunjung Giant sangat antusias 
tidak mau ketinggalan untuk menyaksikan atraksi Barongsai. Pengunjung 
sudah mulai menanti di area pintu masuk sejak siang hari, tak lama 
kemudian rampak tambur membuka atraksi tiga barongsai tersebut. 
Para pengunjung berbondong-bondong menyaksikannya dan sesekali 
mereka terperangah ketika barongsai melompat tinggi untuk meraih 
angpao yang sengaja dipasang tinggi di area Giant Panji Tilar Lombok. 
Atraksi yang berlangsung selama 60 menit ini mampu menghibur para 
pengunjung yang datang.

Selanjutnya, untuk memberikan dampak positif bagi perusahaan, Giant 
Panji Tilar Lombok melakukan aktivitas wisata berbelanja selama bulan 
Januari dan Februari 2017. Sekolah dari TK Pembina Mataram, TK Dharma 
Wanita dan SD Antonius beserta pembimbingnya datang di hari yang 
berbeda. Mereka berkunjung demi mendapatkan edukasi mengenai 
dunia ritel, aneka produk buah dan sayuran, serta menghabiskan uang 
anggaran dalam berbelanja. Adapun dalam kunjungannya ke toko 
tersebut, mereka juga melakukan senam bersama di parkir area. Semoga 
seluruh kegiatan di awal tahun akan membawa kebaikan untuk bulan 
bulan berikutnya di tahun ini.

Keceriaan Awal 
Tahun Giant 

Panji Tilar Lombok
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Bulan ini, tim Hero News berkesempatan untuk 
mengunjungi Processing Distribution Center atau yang 
lebih familiar disingkat PDC. PDC merupakan tempat 

yang menyediakan penyimpanan barang jangka pendek 
dengan permintaan yang tinggi. Selain menjadi tempat 
penyimpanan, di tempat ini produksi roti dan kue serta 
pengolahan daging dibuat. Dibangun sejak bulan April 2015, 
tempat ini terletak di lantai 2 Giant Ekstra Villa Melati Mas, 
Tangerang.

Berbeda dengan Giant Ekstra yang telah memiliki tempat 
produksi bakery dan meat processing sendiri, PDC dikhususkan 
untuk toko-toko Giant Ekspres. Hingga saat ini, PDC telah 
mengirim produk bakery dan daging di 50 toko Giant Ekspres 
sekitar area Jabodetabek.

Saat ini, total karyawan yang bekerja di PDC adalah sebanyak 
50 orang, masing-masing 25 orang untuk bakery dan meat. 
Adapun kendalanya, yakni jika dalam satu hari terdapat 2 
atau 3 karyawan yang tidak hadir, akan terjadi kekurangan 
SDM yang berimbas pada pekerjaan yang terbengkalai. Oleh 
karena itu, harus ada karyawan sedang bekerja hari itu yang 
dapat juga menggantikan pekerjaan dari karyawan yang tidak 
hadir.

Untuk pemesanan, tempat ini selalu mengikuti estimasi order 
dari toko dan dikirimkan secara rutin setiap satu minggu 
sekali. Seluruh proses pembuatan roti maupun daging tidak 
luput dari peraturan yang harus diikuti, mulai dari penakaran 
dan timbangan yang tepat, serta untuk higienitas pekerja juga 
harus terjaga. Sanitasi di tempat ini pun tidak diragukan karena 
alarm akan berbunyi setiap 15 menit. Alarm tersebut adalah 
peringatan yang menandakan bahwa pekerja harus mencuci 
tangan dengan bersih sebelum melanjutkan pekerjaannya. 
Selebihnya, setelah setiap karyawan selesai mengerjakan 
sesuatu, mereka wajib membersihkan lantai serta alat yang 
mereka gunakan.

Bapak Ismanto sebagai Manager PDC pun berharap agar 
kedepannya seluruh unit bisnis di Hero Group mengetahui 
tempat processing ini dan agar kedepannya bisa semakin 
berkembang, “Kalau PDC bisa berkembang, hasilnya pun 
berputar, dari kita, untuk kita”, ungkapnya.

Processing Distribution 
Center Hero Group

Giant Hyperpoint Bandung selalu berupaya untuk 
menambah jumlah pengunjung ke tokonya. 
Akhir Januari lalu, Giant Hyperpoint Bandung 

mengadakan acara Fashion Show Busana Muslim untuk 
anak-anak TK. Sebanyak 100 anak kecil dengan lucu dan 
menggemaskan mempertunjukkan baju muslim dengan 
gayanya masing-masing. Selain itu, menyambut Tahun 
Baru Imlek, Barongsai Show pun tak kalah memeriahkan 
toko dan demi menghargai kesenian budaya tradisional 
etnis Tionghoa. Dengan diadakannya acara seperti ini 
setiap bulannya, Giant Hyperpoint Bandung selalu ingin 
memperlihatkan pedulinya untuk masyarakat sekitar 
dan diharapkan bisa menumbuhkan rasa cinta dari para 
pelanggan setianya.

Fashion Show Busana Muslim 
di Giant Hyperpoint Bandung

Tidak hanya Giant Superdome 
Semarang yang merayakan hari 
jadinya. Rupanya, Giant Pakelan 

Magelang juga merayakan hari ulang 
tahunnya yang ke-5 pada tanggal 27 Januari 
2017. Memperingati hari jadinya yang ke-5, 
seluruh karyawan termasuk SPG mengadakan 
perayaan sederhana dengan tiup lilin dan 
memotong kue ulang tahun. Selain itu, 
karena bertepatan dengan tahun baru Imlek, 
pertunjukan Barongsai diadakan di toko 
untuk memeriahkan suasana. Adapun aksi 
sosial donor darah dilakukan di dalam toko 
demi menambah stok darah Palang Merah 
Indonesia. Ibu Desi Hernila selaku Store 
Manager Giant Pakelan berharap dengan 
semangat yang tak henti, Giant Pakelan 
akan terus berkembang. “Giant Pakelan akan 
terus berusaha membaur dengan masyarakat 
Magelang, agar mereka bisa lebih mengenal 
keberadaan toko ini”, tambahnya.

Selamat Ulang Tahun Giant Pakelan.

Anniversary Giant Pakelan Magelang
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Apakah perlu Team Building 
di dalam suatu perusahaan 
atau organisasi?

Menjalin Keakraban 
dan Kerjasama lewat 
“Team Building”

Team Building adalah proses dimana membantu 
sebuah tim dalam membentuk kesinergian 
dalam mencapai tujuan dari tim itu sendiri. Pada 

dasarnya Team Building dibutuhkan untuk memperbaiki 
kinerja suatu kelompok. Terjadinya kurang pengertian 
antar sesama anggota kelompok, tidak adanya arahan 
dan semangat kerja dalam kelompok sehingga anggota 
kelompok merasa kehilangan arah, merupakan salah 
satu kondisi dimana suatu kelompok memerlukan Team 
Building untuk dapat meningkatkan kerjasama didalam 
kelompoknya. Biasanya dalam satu kelompok yang baru 
dibentuk, rasa saling pengertian dan kerjasama yang 
solid belum dapat terbentuk, sehingga membangun tim 
dengan tepat sangat diperlukan sebelum semua kelompok 
melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Ada kalanya Team Building juga diperlukan untuk semakin 
memperkuat keakraban dan team work yang telah terjalin 
di dalam suatu kelompok. Metode yang digunakan dalam 
membentuk sinergi dari setiap anggota tim biasanya 
dilakukan dalam beberapa bentuk, ada yang disebut 
gathering, outbound maupun outing. Dari setiap bentuk 
kegiatan yang dilakukan, ada yang bersifat hanya fun atau 
senang-senang saja, tapi sebagian besar aktivitas yang 
dilakukan mempunyai tujuannya masing-masing. Aktivitas 
biasanya dilakukan secara berkelompok dan dilakukan 
dalam bentuk permainan. Komposisi dari setiap kegiatan 
biasanya berbeda-beda, ada yang dilakukan dengan 
komposisi 70% aktivitas di lapangan/outdoor dan 30% teori 
di kelas, atau 50% aktivitas dan 50% teori, atau bahkan 
100% aktivitas di lapangan/outdoor. Team Building Guardian

Team Building Procurement

PDC Manager Hero Group
Bapak Ismanto

menafkahi keluarganya. Pada tahun 2006, Bapak Ismanto 
kembali bergabung dengan Hero Group, dan ditempatkan 
di Giant Botani Square sebagai Departemen Head Bakery. 
Keinginannya dalam berkontribusi mengembangkan 
perusahaan sangatlah tinggi. Saat menjadi Departemen 
Head Bakery, Giant Botani Square berhasil mendapatkan 
rekor MURI karena sebanyak 15.000 rangkaian donat berhasil 
dibuat Bapak Ismanto dan timnya. Selain itu, penjualan 
bakery Giant Botani Square selalu menjadi no. 1 di tengah 
persaingan penjualan bakery di seluruh toko Giant saat 
itu. Kerja keras dan kontribusinya membuat Bapak Ismanto 
dipromosikan menjadi Divisi Manager Fresh selama 4 tahun, 
dan sampai akhirnya beliau pun dipercaya untuk menjadi 
Manager PDC pada tahun 2015 hingga saat ini.

Dengan menduduki posisinya yang sekarang, adapun 
tantangan-tantangan yang harus dihadapi seperti 
tanggung jawab mengejar target pemesanan, menciptakan 
suasana yang nyaman untuk meningkatkan kerjasama 
dan kekompakan tim, serta bersikap adil dan tegas. Suami 
dari Ibu Sriyana juga berbagi rahasianya dalam meraih 
keberhasilan menjalani pekerjaan, yakni yang terpenting 
adalah kerja keras, keuletan, serta selalu memenuhi 
peraturan perusahaan. 

Dalam kunjungan tim Hero News ke PDC, sang Manager 
bernama Bapak Ismanto memiliki pengalaman menarik 
dalam perjalanan karirnya. Oleh karena itu, dalam rubrik 

profil bulan ini kami berkesempatan untuk mengangkat sosok beliau. 
Bapak Ismanto telah bergabung bersama Hero Group sejak tahun 
1991 sebagai staf meat di Hero Supermarket Barito. Tahap demi tahap 
karirnya dijalani dengan penuh keuletan dan kerja keras. Hal ini terlihat 
dari jenjang karir yang beliau jalani mulai dari posisi pemula hingga 
posisi yang telah diraihnya saat ini. Saat pertama masuk kerja di Hero, 
Bapak Ismanto bekerja sambil meniti pendidikan kuliah jurusan hukum. 
Baginya, jika kita ingin maju, semua hal yang positif harus dijalankan. 
“Termasuk dalam bekerja, kita harus memikirkan ilmu apa saja yang kita 
dapatkan, karena ilmu dari pengalaman hidup dan ilmu yang didapat di 
bangku sekolah, keduanya sangat penting”, ungkapnya.

Setelah 5 tahun Bapak Ismanto bekerja di Hero Supermarket Barito, 
beliau memutuskan untuk berhenti dan mengambil kesempatan untuk 
menjadi wirausahawan. Bapak yang memilki hobi memasak ini sempat 
membuka pabrik roti yang dijual dari pintu ke pintu dan juga menjual 
daging sapi yang dikirim ke katering. Sayangnya, bisnisnya tak bertahan 
lama. Semangat juang yang tinggi membuat bapak 5 anak ini tidak 
mudah untuk putus asa. Beliau pun kembali mencari pekerjaan demi 
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Disetiap pembukaan toko baru di PT. Hero Supermarket 
TBK,  dalam rangkaian training yang dilakukan oleh HLC, pada 
sesi terakhir selalu diagendakan Team Building untuk seluruh 
karyawan di toko tersebut. Bentuk dari Team Building yang 
dilakukan adalah 100% aktivitas yang dilakukan diluar kelas/
outdoor activity. Tidak hanya untuk karyawan baru atau untuk 
karyawan yang baru bergabung di dalam satu tim yang baru, 
Team Building yang dilakukan oleh HLC juga dilakukan untuk tim 
yang sudah lama bekerja sama akan tetapi mereka membutuhkan 
suatu kegiatan penyegaran untuk mendapatkan kembali sinergi 
mereka sebagai bagian dalam suatu kelompok/tim.

Pada Hero News edisi kali ini, HLC menyajikan dokumentasi Team 
Building yang pernah dilakukan untuk beberapa divisi yang ada 
di Perusahaan kita. Team Building yang dilakukan berdasarkan 
permintaan dari Manajemen dari setiap Divisi. Sebagian besar 
Team Building yang dilakukan adalah untuk mengingatkan 
kembali tujuan dan target dari setiap tim dan mengembalikan 
kembali semangat kerja dan kerjasama tim yang solid di setiap 
kelompok.

Team Building Hero PIM

Team Building Giant Manado Maramis

Team Building Hero Living World

NOTES

APR2017 MAY2017

1.

Membersihkan meja kerja 
harus dilakukan secara total, 

termasuk menyingkirkan 
benda-benda yang tidak 
diperlukan atau kurang 

fungsional yang hanya akan 
membuat meja Anda terlihat 

berantakan

Mengatur 
Peletakkan 

dengan Sistematis

Selalu Sediakan 
Tempat Sampah 

di Dekat Meja Kerja
Jangan Makan 

di Meja Kerja

2.

Barang-barang yang Anda 
butuhkan di meja kerja harus 
diatur lagi sedemikian rupa 

agar lebih sistematis 
termasuk semua file agar 

terlihat rapi dan mudah dicari 
ketika Anda membutuhkan 
barang tersebut seketika.

Adanya tempat sampah 
yang diletakkan di dekat 

meja kerja akan mengurangi 
sampah-sampah berupa 
kertas atau plastik yang 

berserakan di meja.

3. 4.

Kebiasaan mengemil dan 
minum di meja kerja akan 
membuat ruangan lebih 
cepat kotor dan juga 

berantakan. Hindari sebisa 
mungkin melakukan 

aktivitas makan dan minum 
di meja kerja.

Gunakan Furniture
yang Sesuai

dengan Desain
Ruang Kantor

6.

Furniture yang baik untuk 
meja kerja adalah yang 
sederhana namun tepat 
guna. Disarankan memilih 
furniture dengan desain 
minimalis, selain menjadi 

sedap dipandang, juga akan 
dapat mendukung 

pekerjaan di kantor.

Sebagai pegawai kantoran, kantor tempat kerja Anda 
merupakan rumah kedua. Bahkan, tidak jarang hari-hari 
Anda lebih banyak dihabiskan di kantor ketimbang di 
rumah Anda sendiri. Meja kerja yang kurang nyaman, 
membuat Anda menjadi tidak betah dan bahkan bisa 
menurunkan produktivitas Anda dalam bekerja. Meja 
kerja yang tertata dengan rapi bisa mencegah karyawan 
merasa lesu, mengantuk, dan malas terutama ketika 
bekerja. Cara Anda dalam bekerja pun akan dicerminkan 
dari bagaimana kondisi meja kerja Anda sendiri. Berikut 
ini kami akan berbagi beberapa tips yang bisa Anda 
lakukan untuk menata meja kerja:

6 Cara Menata Meja Kerja Untuk 
Meningkatkan Produktivitas Kerja

Bersihkan Seluruh 
Bagian Meja Kerja

Menata
Kabel-kabel

5.

Tatalah kabel  komputer, 
monitor, laptop, charger, kabel 
data, printer, mesin fax, dan 
lain-lain sedemikian rupa, 

gunakan tali atau pengikat dan 
kelompokkan jadi satu unit 

agar terkesan rapi.

Toko manakah yang mendapatkan dua penghargaan pada ajang HMF 
2017?

A.    Giant Ekspres Alaudin Makassar
B.    Giant Ekspres Panji Tilar Lombok

Kirimkan jawaban serta NRP Anda ke internal_com@hero.co.id dengan 
subjek email : HERO QUIZ FEBRUARI 2017

KUIS

Jawaban Hero News Kuis Januari 2017 :

B.    Parang & Kawung

Pemenang :
1. Asep (99123892) - Giant Citra Raya Tangerang
2. Puji Prawitasari (99061015) - Guardian Paragon Semarang

Hubungi Internal Communication untuk pengambilan hadiah 
(021 8378 8202) / internal_com@hero.co.id
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