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Masih berkaitan dengan kegiatan CSR, pada awal bulan Hero Healthy
Day dilaksanakan di kantor pusat dan dikemas secara menyenangkan.
Kegiatan ini dimulai dari kegiatan sarapan bersama, donor darah,
health talk, serta sore sehat dengan taekwondo dan zumba.
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Tips : 5 Cara Menjaga Komunikasi di
Tempat Kerja

Ketekunan dan kegigihan dalam memberikan kepeduliannya kepada
karyawan dan masyarakat sekitar membawa CSR Hero Group meraih 2
penghargaan tingkat internasional di ajang 9th Global CSR Summit and
Awards 2017, yang tentunya merupakan kebanggaan bagi perusahaan.
Tak lupa, adapun berita kunjungan Bapak Ben Keswick dan Bapak
Graham Allan ke Hero Supermarket PIM dan Giant Ekstra Maramis
Manado yang membawa kesan berarti, serta berita kegiatankegiatan toko yang tentu menambah eksistensi. Dengan inovasi dan
kemenangan yang sudah diraih diharapkan bisa menjadi bekal dan
acuan untuk dapat memberikan prestasi yang lebih baik lagi.
Sekarang, Hero News dapat diakses 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 k apan pun!
Selamat membaca!
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HIDUPKAN KEMBALI EKOSISTEM
HERO GROUP WINS 2 AWARDS OF
SUNGAI CILIWUNG DENGAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PROGRAM CILIWUNG HERO

S

uatu progres yang efektif tergantung pada keseimbangan antara
inovasi dan kesinambungan. Menciptakan inovasi terkadang
membutuhkan konsistensi. Perusahaan yang berkesinambungan
secara konsisten untuk mendukung kesejahteraan lingkungan dan
sosial-ekonomi masyarakat menciptakan suatu program baru pada
pertengahan bulan ini. Program WASH (Water Sanitation Hero)
diluncurkan bulan ini sebagai bentuk kepedulian Hero Group terhadap
ketersediaan fasilitas sanitasi bagi masyarakat Tangerang dan Bogor.
Bersama volunteer karyawan kantor pusat, kegiatan mural dilakukan
untuk mempercantik area fasilitas MCK yang dibangun oleh Hero
Group. Selain WASH, program Ciliwung Hero juga diluncurkan sebagai
upaya pemulihan kualitas lingkungan Sungai Ciliwung.

Lomba Mewarnai & Fashion Show
Giant Maspion
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CSR PT HERO SUPERMARKET TBK
MERAIH 2 AWARDS INTERNASIONAL

STEPHANE
DEUTSCH

President Director, PT Hero Supermarket Tbk

H

ERO Group sebagai perusahaan yang mempelopori ritel modern di
Indonesia ingin senantiasa memberikan manfaat yang berkelanjutan
juga nilai tambah bagi para pemangku kepentingan di seluruh unit
bisnisnya yang beragam (bisnis makanan, kesehatan dan kecantikan, serta home
furnishing). Mengembangkan kegiatan usaha yang selaras dengan masyarakat
merupakan hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan. Secara khusus, kita
harus berkontribusi dalam menciptakan lingkungan dan masyarakat global yang
lebih maju, baik melalui kegiatan bisnis kita dan jauh melebihi kerangka kerja kita
sebagai organisasi bisnis.
HERO Group menyadari bahwa kesuksesan jangka panjang bisnis kita erat
kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar tempat kita
berbisnis. Kita merasa bangga bahwa upaya CSR kita diakui dengan dianugerahi
penghargaan CSR Leadership dan Best Country Award untuk seluruh kegiatan
CSR yang dijalankan. Atas nama HERO Group, saya mengucapkan selamat kepada
CSR & Corporate Communication atas usaha mereka untuk (sekali lagi), membawa
nama PT Hero Supermarket Tbk di kancah internasional.
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Saya optimis kita bisa berbuat lebih baik di kuarter berikutnya, dan kita sangat
siap untuk periode Ramadhan dan Lebaran. Kita masih bisa menjadi pilihan
utama pelanggan berbelanja dalam merencanakan belanja harian dan bulanan
mereka. Mengapa? Karena kita telah membuktikan bahwa kita adalah perusahaan
yang dapat diandalkan, yang ditunjukkan dari aktivitas CSR yang beragam dan
komitmen kita dalam menerapkan Good Corporate Governance, dan kita memiliki
sejarah pengalaman panjang selama 46 tahun.
Yang kita butuhkan adalah membangun kembali brand kita dengan terus
menawarkan produk dan layanan berkualitas tinggi yang bisa memberikan
kesan dan melebihi ekspektasi mereka. Seiring dengan kita melakukan ini dan
memperluas jejak untuk mengembangkan bisnis, saya ingin semua orang tetap
waspada dalam menjalankan bisnis kita dan berinteraksi dengan para pemangku
kepentingan secara wajar, santun dan menjaga integritas di tingkat yang tertinggi
sepanjang waktu.

CSR PT Hero Supermarket Tbk dengan bangga memenangkan 2 award berskala Internasional,
yakni CSR Leadership Awards - Platinum dan Best Country Awards di ajang 9th Global CSR
Summit and Awards 2017, program penghargaan paling bergengsi di Asia untuk Corporate
Social Responsibility. Acara penghargaan diadakan di pulau Langkawi, Malaysia pada 30
Maret 2017 dan dihadiri oleh perusahaan-perusahaan besar, baik dalam dan luar negeri.

P

rogram ini memenangkan perusahaan yang memiliki produk, layanan, dan
program yang luar biasa dan inovatif yang sedang dijalankan dan pernah
dilaksanakan di masa lalu. Program inipun harus menunjukkan kesungguhan
dan komitmen berkelanjutan perusahaan terhadap kesejahteraan sosial dan telah
memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
Sejak diadakan, acara penghargaan ini telah diselenggarakan di beberapa negara
termasuk Singapura, Filipina dan Indonesia.
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Dari sisi bisnis, terlepas dari lingkungan bisnis yang menantang di mana kondisi
perekonomian Indonesia mengalami tingkat belanja konsumen yang rendah pada
kuartal pertama, HERO Group telah secara proaktif menciptakan beberapa inisiatif
baru. Mulai dari memperbaiki strategi promosi, berfokus pada nilai keseharian
bagi konsumen, dan meningkatkan ketersediaan produk di toko. Pada waktu
yang sama, usaha kita untuk mengelola pengeluaran toko berhasil membantu
mempertahankan margin. Bisnis non food kita menunjukkan pertumbuhan
dengan kenaikan penjualan sebesar 6% menjadi Rp 484 miliar.
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Dengan bangga, PT Hero Supermarket Tbk memimpin dan menjadi
satu-satunya dari Indonesia yang menerima Best Country Awards for Overall
CSR Excellence. Hal ini dinilai berdasarkan kuatnya dampak kegiatan CSR
yang dilakukan terhadap penerima manfaat, kesinambungan program, dan
kontribusi program CSR terhadap bottom line perusahaan. Adapun penilaian
dari CSR Leadership Platinum Award yang diraih, yakni berdasarkan beberapa
kriteria seperti kontribusi terhadap semua aspek CSR, termasuk lingkungan,
sustainability, kemitraan masyarakat, pendidikan dan lain sebagainya yang
memiliki dampak yang mendalam terhadap mata pencaharian masyarakat.

The Pinnacle Group sebagai penyelenggara telah memilih tema yang menarik
untuk acara tersebut, “Rebooting Capitalism – Exploring New Market Models”,
dimana terdapat seminar berupa presentasi dan diskusi dari lebih dari 20 praktisi
terkemuka dalam praktek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk memenuhi
tuntutan masyarakat hari ini dan yang akan datang. Pembicara termasuk sang
pemenang penghargaan Visionary Thought Leader Profesor Martin Blake, Mr. Ali
Jaleel (CEO Philips Malaysia) dan Mr. Chandran Nair, Pendiri Global Institute for
Tomorrow dan penulis “Consumptionomics: Asia’s Role in Reshaping Capitalism
and Saving the Planet,” dan Profesor Ray Wills, Managing Director Future Smart.
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Total pendaftaran mencapai 146 yang masuk dari seluruh
dunia. Pendaftaran tersebut diseleksi kembali menjadi 38
perusahaan yang berhak diberikan penghargaan dalam 16
kategori utama yaitu: Best Country Award for
Overall CSR Excellence, Best Environmental Excellence,
Best Community Programme, Excellence in Provision of
Literacy & Education, Empowerment of Women, Best
Workplace Practices, Product Excellence, CSR Leadership,
Best CEO, Best Corporate Communications & IR dan Best
Governed & Most Transparent Company. Penghargaan ini
diberikan oleh Mr. Ramesh Kana, Presiden UN Global
Compact Network, Malaysia, platform kepemimpinan
keberlanjutan perusahaan secara sukarela terbesar di
dunia, yang fokus pada pengembangan dan
implementasi praktek perusahaan yang bertanggung
jawab dan berkelanjutan.

“Semua program CSR HERO Group terinspirasi dari
keadaan sekitar dan juga bentuk dukungan terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), selain
itu program-program kami juga mengacu pada ISO
26000 dimana sebagai pelopor perusahaan retail
di Indonesia, HERO Group bersinergi dengan pemerintahan, komunitas dan masyarakat menciptakan
program yang bermanfaat dan berdampak luas.
Terima kasih atas segala dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh seluruh karyawan HERO
Group dan juga pelanggan setia HERO Group
terhadap program-program CSR kami. Melalui HERO
Peduli, bersama-sama kami akan terus berupaya
untuk selalu memberikan kontribusi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia”, ungkap
Natalia Lusnita, Senior GM CSR & Corporate
Communication PT Hero Supermarket Tbk.

Keberhasilan program ini membawa kita berhasil meraih kemenangan tertinggi di antara perusahaan-perusahaan bergengsi lainnya. Perusahaan tersebut diantaranya adalah PT Adaro Energy, Dubai Duty Free, Freisland Campina, Indosat Ooredo dan Kulim Malaysia Berhad.
Global CSR Summit & Awards telah menjadi acuan sebagai merek global yang dikenal untuk meningkatkan dalam mengemas ide dan topik
dalam hal transformasi sosial, inovasi produk yang mengubah dunia dan tujuan untuk menginspirasi ide-ide yang berani untuk mendorong perubahan dalam skala besar dan perbaikan lingkungan. Tujuan dari digelarnya penghargaan ini adalah untuk menciptakan sebuah standar global
dalam meningkatkan kesadaran CSR sebagai ajang prestasi bergengsi yang mendapat pengakuan dunia. Disamping itu juga untuk menghormati individu yang luar biasa dan perusahaan di seluruh dunia atas kontribusi mereka dalam pelestarian lingkungan, transformasi masyarakat,
pengurangan kemiskinan, hak-hak dan kesejahteraan perempuan, serta inovasi produk dalam CSR. Semoga dengan adanya kesempatan untuk
memenangkan award ini, kita dapat memberikan kontribusi yang lebih bagi PT Hero Supermarket Tbk.
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Dengan latar belakang tema yang diangkat, para pembicara menyajikan banyak perspektif dan studi kasus di
negara-negara Asia dan Barat yang memicu banyak
perdebatan dan antusiasme di antara para delegasi.
Keynote speaker Chandran Nair juga berkomentar dalam
presentasinya bahwa pengembangan model Barat tidak
selalu sukses dan negara Asia seharusnya tidak membabi
buta mengikuti jalan mereka. Banyak biaya konsumsi yang
sebenarnya belum terinternalisasi di pengembangan
model Barat, sehingga banyak terdapat masalah
lingkungan dan sosial saat ini. Sebagai gantinya, banyak
varian dari kapitalisme dan pengembangan model inklusif
yang berbeda dan inovatif lainnya telah bekerja dengan
baik untuk masyarakat. Bahkan, dalam masyarakat pedesaan atau perkotaan, dengan kombinasi yang tepat pada
teknologi dan pemerintahan yang bertanggung jawab,
tujuan inklusivitas, dunia yang lebih hijau dan masa depan
yang lebih sustainable dapat terjadi dalam hidup kita.

Platinum Award yang diraih oleh PT Hero Supermarket Tbk adalah berkat
berbagai program yang dilakukan melalui CSR Hero Peduli sebagai wadah
dari kegiatan CSR, yang difokuskan pada empat pilar utama yaitu Kesehatan,
Pendidikan, Lingkungan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Kategori
yang dimasukkan berfokus pada pengembangan masyarakat,
pelaksanaan Good Corporate Governance, tanggung jawab terhadap pelanggan, dan keselamatan manajemen. Berbagai macam
masalah sosial yang saat ini timbul menjadi latar belakang dari PT
Hero Supermarket Tbk untuk mengembangkan program-program
berkelanjutan yang mendukung kesejahteraan masyarakat yang
diwujudkan melalui program pengembangan masyarakat di
Hero Peduli.
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Pada siang harinya, karyawan yang sudah mendaftar
berdatangan ke Ballroom dan mulai meramaikan aktivitas
Talkshow Kesehatan dengan tema “Mom How’s Your Family”
yang merupakan hasil kerja sama dengan Lab Prodia
Bintaro. Di depan 83 peserta yang hadir, talkshow dibuka
dengan memberikan wawasan tentang betapa pentingnya
menjaga kesehatan keluarga, dan mengenai bahaya penyakit jantung, diabetes, kolesterol, beserta penyebab dan cara
pencegahannya. Ardian Susanto yang bertindak sebagai
pembicara menjelaskan bahwa makan teratur, menghindari makanan berlemak, berolahraga, serta mengkonsumsi
banyak sayuran dan buah adalah pencegahan utama yang
dapat dilakukan.

Seru dan Sehat di
Hero Healthy Day

Pada waktu yang sama juga dilakukan aktivitas Segar Siang, yaitu membagikan
buah-buahan segar secara gratis bagi karyawan yang makan siang di Food
Court lantai 1. Terlihat mereka sangat senang dengan adanya buah-buahan
tersebut, sebagai pelengkap dan penambah nutrisi makanan mereka.

D
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Waktu menunjukkan pukul 8 pagi, karyawan sudah mulai berdatangan untuk
masuk kantor dan langsung berinteraksi serta mencicipi menu sarapan ringan
pada area Share-a-fun yang sudah disiapkan panitia. Sambil menikmati sarapan, tak lupa mereka berfoto ria di Share-a-Fun wall. Aktivitas kemudian dilanjutkan dalam Donor Darah yang dimulai sejak pukul 8.30 di Ballroom lantai 5
sebagai bentuk kepedulian atas kesehatan karyawan, sekaligus mendukung
ketersediaan stok darah nasional. Pada donor darah kali ini berhasil terkumpul
71 kantong darah dari total 94 peserta yang mendaftar. Mereka yang lolos untuk menjadi pendonor tentunya mengikuti prosedur pengecekan HB dan tensi
darah sebelumnya, sedangkan beberapa yang gagal karena kondisi kesehatan
yang kurang prima.

Rangkaian kegiatan HERO HEALTHY DAY
diakhiri dengan aktivitas Sore Sehat di
Ballroom lantai 5 yang dimulai pada pukul
17.30, diawali dengan latihan bela diri
bersama tim Taekwondo Hero Amphibi
yang secara khusus memberikan latihan
self defense dan dilanjutkan dengan
aktivitas bakar kalori bersama kelas Zumba
bersama instruktur Zumba profesional.
Kemeriahan dan keseruan HERO HEALTHY
DAY edisi April ini kemudian ditutup pada
pukul 19.30 dengan berfoto bersama dan
membagikan doorprize kepada peserta
Sore Sehat yang hadir.
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emi meningkatkan kesadaran karyawan akan gaya hidup sehat, HERO
Group melalui Hero Peduli mengadakan kegiatan HERO HEALTHY DAY
edisi April pada hari Rabu, 5 April 2017. Kegiatan yang dilakukan di
kantor pusat Hero Group ini merupakan pembaharuan konsep dari kegiatan
donor darah yang sudah rutin dilakukan sebelumnya. Kegiatan yang
dirangkai melalui berbagai macam aktivitas dalam satu hari yang sama mulai
pagi hingga sore hari ini dimulai dengan aktivitas Share-a-Fun di lobby Graha
Hero, kemudian Donor Darah dan Health Talk di Ballroom lantai 5, Segar Siang
di kantin lantai 1 dan ditutup dengan aktivitas olahraga bersama di Sore Sehat.
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Selain Mural, kegiatan WaSH ini juga mengajak unit
bisnis Guardian untuk melakukan pemeriksaan dan
pengobatan kesehatan gratis bagi warga setempat.
Antusiasme warga sudah tampak dari pagi hari
dengan ramainya area tenda pemeriksaan. Mereka
dengan sabar menunggu giliran bahkan sebelum
kegiatan dimulai. Sampai dengan akhir kegiatan,
lebih dari 100 warga Mauk berhasil mendapatkan
pemeriksaan dan pengobatan dari tim Guardian.

Dukung Sanitasi
Bersih dan Kesehatan
Masyarakat
melalui WaSH
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Water Sanitation Hero (WaSH) Project ini juga mendirikan satu fasilitas MCK lainnya di daerah Sentul. Sehingga secara keseluruhan ada 2
fasilitas yang dibangun oleh Hero Group di kegiatan WaSH yang merupakan kerjasama dengan Habitat for Humanity Indonesia. Masingmasing fasilitas MCK ini dibangun di tanah berukuran 7x8 m2 dan terdiri dari tiga ruang toilet untuk Pria, Wanita, dan Lansia, yang juga
dilengkapi dengan tempat mencuci bagi warga. Selain sebagai dukungan kepedulian akan kesehatan dan kebersihan, pendirian ini juga
menjadi bentuk dukungan Hero Group terhadap langkah pencapaian target tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) menuju tahun
2030 yakni Air bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat, khususnya di Indonesia.
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M

auk, 6 April 2017. Kali ini, Hero
Group melalui Hero Peduli kembali
melakukan Hero Green Action
dalam bentuk pembangunan sarana sanitasi
air bersih berupa MCK di Mauk, Tangerang.
Peresmian kegiatan yang diberi nama WaSH
(Water Sanitation Hero) ini dilakukan melalui
aktivitas seni Mural (melukis pada dinding) di
bangunan MCK yang telah selesai dibangun
dengan mengajak volunteer Hero untuk
turut berpartisipasi. Dimulai dari Stephane
Deutsch (Presiden Direktur) yang melakukan
goresan pertama pada dinding, dilanjutkan
oleh volunteer dari HO serta Store Manager
Giant area Tangerang yang tampak sangat
bersemangat memoles dinding sesuai pola
yang telah ditetapkan. Sesekali mereka
tertegun sambil memandangi hasil karya dan
bercanda akrab dengan rekan disampingnya.
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Kebersihan lingkungan merupakan salah satu hal
yang sangat penting karena sangat besar kaitannya dengan kesehatan dan kelestarian lingkungan sekitarnya. Musibah banjir tentu bukan hal
yang mengejutkan lagi setiap kali turun hujan di
Jakarta dan sekitarnya. Ini adalah dampak dari
lingkungan yang tidak dijaga kebersihannya,
terutama di aliran sungai. Salah satu sungai yang
menjadi jantung ibukota adalah sungai Ciliwung.
Sungai Ciliwung merupakan ekosistem sungai
yang mengalami tekanan beban pencemaran
yang tinggi dibanding sungai-sungai lain di
Pulau Jawa. Penurunan kualitas air sungai terbesar diakibatkan dari air limbah domestik. Disamping air limbah domestik, sampah juga diyakini
menurunkan kualitas air sungai karena jumlahnya cukup banyak.

Hidupkan Kembali Ekosistem
Sungai Ciliwung dengan
Program Ciliwung Hero

T
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Menggandeng Komunitas Ciliwung Depok,
Bapak Stephane Deutsch (Presiden Direktur),
Bapak Arief Istanto (Direktur Corporate Affairs,
Risk Management & Industrial Relations), Bapak
Heru Pribadi (Direktur Supply Chain), serta
beberapa perwakilan manajemen Hero Group
menyusuri sungai Ciliwung menggunakan
perahu karet untuk membersihkan sampahsampah di aliran sungai Ciliwung Depok.

Kegiatan susur sungai ini juga diisi dengan penyebaran 5000 ikan yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem Sungai
Ciliwung. Ikan yang disebar termasuk Ikan Mata Merah, Ikan Nilem, Ikan Paray dan Ikan Soro yang merupakan jenis langka ikan asli Ciliwung.
Tidak hanya itu saja, pemberian perahu karet juga dilakukan dan diserahkan oleh Bapak Stephane kepada Bapak Taufik DS sebagai perwakilan dari Komunitas Ciliwung Depok, serta pemberian 10 alat biopori kepada perwakilan warga setempat oleh Bapak Arief Istanto.

Selain menyusuri sungai, seluruh peserta juga melakukan pemberhentian di Spa Ratu Jaya untuk melihat
Nikoci yang merupakan seni koral Ciliwung sambil mendengarkan musik bambu. Acara ini pun ditutup dengan
penempelan telapak tangan di papan komitmen oleh
manajemen Hero dan Komunitas Ciliwung Depok untuk
tidak membuang sampah dan memelihara lingkungan
sekitar Sungai Ciliwung.
Dari kegiatan ini diharapkan masyarakat sekitar akan
terpacu semangatnya untuk senantiasa menjaga
kebersihan sungai Ciliwung demi mewujudkan Sungai
Ciliwung yang indah, bersih dan sehat.
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ergerak atas kesadaran betapa pentingnya menjaga kebersihan
sungai, upaya pemulihan kualitas lingkungan Sungai Ciliwung
telah dilakukan oleh Hero Group melalui program pemberdayaan ekosistem, serta pemberian edukasi dan pelestarian lingkungan
dengan nama program Ciliwung Hero. Program ini diperkenalkan
pada hari Rabu, 12 April 2017 di Dermaga Kota Kembang, Grand
Depok City, Depok.
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D

engan adanya pembaharuan toko Hero
Supermarket PIM yang
telah kembali diluncurkan
Desember 2016, dan toko Giant
pertama di Manado yang resmi
dibuka bulan Maret lalu, dalam
kunjungan kerjanya kali ini
ke Indonesia, Mr. Ben Keswick
(Chairman and Managing
Director of Jardine Matheson)
dan Mr. Graham Allan (Group
Chief Executive Dairy Farm)
berkesempatan mengunjungi 2
toko tersebut.

NEWS

Kunjungan Ben Keswick & Graham Allan
ke Hero Supermarket PIM dan Giant
Maramis Manado

D

Tidak hanya melakukan kunjungan ke toko
Hero Supermarket PIM, Mr. Graham juga
mengunjungi toko Giant Ekstra Maramis
Manado. Bersama dengan Bapak Stephane,
Bapak Herve, Bapak Stefanus, Bapak Carl
Stanaway (Property Director) dan Bapak
Heru Nurcahyo (Territory Head), Mr. Graham
Selama kunjungannya di Hero Supermarket PIM, Mr. Ben Keswick dan Mr. Graham sangat kagum mengunjungi setiap display, mulai dari area
dengan pembaharuan yang baru. Mereka tertarik dengan area fresh yang luas dan display yang promosi yang harus terlihat menarik, kelebih terang dimana mengalami perubahan yang sangat signifikan. Selain itu, yang sangat me- lengkapan price card di area textile, elektronik
narik perhatian mereka adalah Bakery O’Fournil (in store bakery Hero) yang merupakan konsep dan furniture, planogram di area grocery
baru dari Hero Supermarket PIM dan menjadi daya tarik toko untuk konsumen dengan cita rasa dan fresh yang harus terlihat penuh dan
premium ‘fresh from the oven’. Keduanya juga cukup lama melihat-lihat item wine internasional di menarik, proses penerimaan sesuai standar,
serta ruang kantin yang bersih. Beliau juga
area wine counter O’Cavo. Selanjutnya, mereka juga terlihat antusias dengan display end gondola
mengaku sangat terkesan dengan adanya
yang fokusnya pada item baru dengan label ‘New on the Shelves’, item promosi dengan label
panduan bergambar pada standar kualitas
‘WOW’ dan penonjolan untuk produk Exclusive Brand Dairy Farm, dimana keduanya menaruh
penerimaan produk fresh. Menurutnya, ini
perhatian yang besar pada konsep baru ini.
merupakan inovasi yang sederhana namun
sangat berefektif untuk membantu mengembalikan reputasi kualitas terbaik.

“

“
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Nampaknya kunjungan kerja Mr. Graham kali
ini ke PT Hero Supermarket Tbk membawa
kesan yang sangat berarti baginya, terlihat
dari apa yang disampaikan di akun sosial
media Yammer miliknya.
Secara keseluruhan, Mr. Ben Keswick dan Mr.
Graham sangat senang akan suasana toko
Hero Supermarket PIM yang baru dan toko
pertama Giant Ekstra Manado yang dinilai
memiliki potensi yang baik dalam mengembangkan bisnis perusahaan. Dengan kualitas
produk fresh yang baik, display yang menarik, keduanya berharap agar hal ini dapat
dipertahankan dan untuk kedepannya bisa
lebih memprioritaskan kebutuhan pelanggan,
sehingga toko-toko Hero Group menjadi
destinasi utama orang berbelanja.
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i hari yang berbeda, Mr. Ben Keswick dan Mr. Graham Allan mengunjungi Hero
Supermarket Pondok Indah Mall. Kunjungan keduanya didampingi oleh Bapak
Stephane Deutsch (President Director), Bapak Stefanus Mulianto (Operational Director),
Bapak Herve Lachize (Commercial Director), Ibu Karlina (GM Sales Development), Ibu Wirna
(Director of Property Design and Construction), Bapak Tulus Prasetyo (Territory Head), Bapak
Everd (Regional Manager), dan Ibu Yani (Store Manager Hero PIM).
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MCU & Fire Drill
DC Cibitung

S

elain Head Office yang mengadakan kegiatan yang berbau kesehatan seperti
Hero Health Day, DC Cibitung juga melakukan kegiatan bermanfaat bagi
karyawannya. Kegiatan tersebut termasuk Medical Check-up untuk seluruh
para karyawan DC, dan kegiatan Fire Drill demi keselamatan bersama.
Medical Check-up merupakan kegiatan pertama yang dilakukan dan diadakan
selama 3 hari yakni pada tanggal 20-22 Februari 2017. Dengan mengusung tema
“Karyawan Sehat, Karyawan Produktif”, kegiatan ini diadakan di ruang meeting
Grocery lantai 2 DC Cibitung. Kegiatan ini sebenarnya didasari oleh Perjanjian
Kerja Bersama (PKB) Pasal 53 mengenai pemeriksaan kesehatan berkala untuk para
karyawan. Oleh karena itu, kegiatan Medical Check-up ini dilakukan dengan tujuan
menjaga kesehatan jasmani para pekerja sehingga mereka sehat dan produktifitasnya pun meningkat. Pada akhirnya, ada sebanyak 574 karyawan telah melakukan pemeriksaan kesehatannya.

M

inggu, 12 Maret 2017 Giant Ekstra Maspion bekerjasama
dengan HI-LO menyelenggarakan Drawing Competition di
Atrium Giant Maspion Square Mall. Kegiatan ini diikuti oleh
360 anak perwakilan dari seluruh Sekolah Dasar di Surabaya Barat dan
Surabaya Selatan dengan kategori untuk siswa kelas 1-3 SD dan lomba
menggambar untuk kelas 4-6 SD.
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Sejak pukul 09.00, para siswa sudah hadir di Giant untuk pendaftaran.
Mereka sangat antusias walaupun lomba baru dimulai pukul 10.30.
Pemenang dari lomba ini akan mewakili Surabaya di tingkat nasional.
Pemenang tingkat nasional akan mendapatkan uang tunai puluhan
juta rupiah dan paket wisata ke Animation Park Studios & Sunway
Lagoon, Malaysia.
Lomba ini bertujuan untuk mengajak anak-anak hidup sehat bersama
Giant dengan minum susu, sehingga dapat berkreatifitas dan mampu
berkompetisi di ajang nasional. “Semoga lomba ini mampu mengajak
anak-anak Surabaya untuk mengikuti pola hidup sehat dan mampu bersosialisasi serta berkompetisi di tingkat Nasional”, ujar Ibu April Wahyu
Store Manager Giant Ekstra Maspion Surabaya.
Di lain kesempatan, dengan tujuan melestarikan budaya pakaian
Indonesia, Giant Ekstra Maspion Surabaya bekerjasama dengan koran
Jawa Pos menyelenggarakan Lomba Fashion Show “Ragam
Indonesiaku” pada Sabtu, 11 Maret 2017 di toko Giant Maspion.
Lomba yang diikuti oleh peserta dari Surabaya dan Sidoarjo ini dibagi
menjadi 3 kategori. Kategori A usia 5-7 tahun, kategori B usia 8-10
tahun, dan kategori C usia 11-14 tahun. Dengan hadiah berupa
puluhan juta rupiah dan paket menginap di hotel berbintang, para
peserta sangat antusias mengikuti lomba tersebut. Peserta terlihat
menarik dengan mengenakan busana dari berbagai daerah di
Indonesia yang telah dimodifikasi menjadi fashionable.
Tidak hanya lomba fashion, pada acara kali ini juga diselenggarakan
Demo Make Up dari Sari Ayu serta Gathering dari FIF Spektra pada sore
harinya. Para customer setia Giant Maspion dengan senang hati hadir
dalam acara ini.

Warna-warni Kegiatan
Anak di Giant
Hyperpoint Bandung

G

iant sering kali mengadakan kegiatan yang bermanfaat untuk
pengunjung yang melibatkan anak-anak. Februari lalu, sebanyak
402 siswa siswi dari TK se-Kecamatan Sukajadi mengikuti kegiatan Cooking Class membuat Pizza dan lomba menggambar di Giant
Hyperpoint Bandung. Melihat antusiasme para peserta, pada bulan Maret
lomba mewarnai diadakan dan diikuti lebih banyak peserta mencapai
sebanyak 617 anak. Tak kalah seru, dalam melestarikan budaya tari tradisional, lomba Tari Jaipong diadakan. Ini merupakan salah satu cara untuk
memperkuat budaya bangsa dan menumbuhkan jiwa nasionalisme sejak
dini. Giant Hyperpoint Bandung pun mengajak masyarakat kota Bandung
untuk terus memupuk rasa cinta kepada budaya daerah dengan memperkenalkannya kepada anak-anak dan remaja dalam berbagai ajang lomba
maupun pertunjukkan.
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Lomba Mewarnai
& Fashion Show
Giant Maspion

Beberapa hari sebelumnya, beberapa karyawan perwakilan dari masing-masing
divisi dan vendor yang berada di DC Cibitung melaksanakan pelatihan tanggap
darurat kebakaran atau yang biasa disebut fire drill. Instruktur yang didatangkan
langsung dari Damkar Pemda Bekasi ini memberikan pelatihan dasar prosedur kebakaran, serta cara menggunakan peralatan kebakaran yang tersedia. Pelatihan ini
sangat penting dilakukan untuk mengetahui sistem yang digunakan dalam keadaan darurat seperti kebakaran, memberikan pengetahuan tentang bahaya kebakaran, serta meningkatkan kepedulian dan keselamatan terhadap aset perusahaan.
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Kunjungan SD Kreativa
di Giant Botani Bogor

K

egiatan kunjungan siswa siswi ke toko Giant masih berlanjut. Rabu, 8 Maret 2017,
kini Giant Botani Bogor mendapat kunjungan dari SD Kreativa yang terletak tak jauh
dari toko. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anak murid yang berjumlah total 52 anak,
didampingi oleh para guru pembimbing sebanyak 3 orang. Sebelum berbelanja, seluruh
murid diberi wawasan dan cara belanja sehat di Giant Botani Bogor. Para murid dibekali
masing-masing Rp.10.000 untuk dibelanjakan. Dengan diberikannya kesempatan
berbelanja di Giant, mereka secara tidak langsung mendapatkan pengalaman tentang
bagaimana cara berhitung pengeluaran, serta belanja yang sehat dan benar.

Selamatkan Jiwa
dengan Donor Darah
di Giant Ekstra Kota
Harapan Indah

Giant Ekstra Kota Harapan Indah bekerjasama dengan Palang Merah
Indonesia Kota Bekasi mengadakan kegiatan bakti sosial Donor Darah
pada tanggal 18 Maret 2017. Dengan tagline ‘Karena Setiap Tetes
Darah Anda Selamatkan Jiwa’, kegiatan ini dibuka untuk umum dan
mampu menarik customer yang datang untuk berbelanja.

Belanja Mandiri di Giant
Pondok Betung
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Bertempat di area toko lantai 1, kegiatan donor darah ini berhasil
menggaet 150 pendaftar yang ingin mendonor. Namun sayangnya
banyak calon pendonor tidak berhasil mendonor setelah dilakukan
pengecekan disebabkan oleh beberapa hal seperti tekanan darah
yang rendah, kurang tidur dan faktor lainnya. Alhasil, 90 kantong
darah berhasil dikumpulkan ke PMI. Selain menumbuhkan solidaritas terhadap sesama manusia, kegiatan ini juga bermanfaat bagi
pendonor untuk memperbarui sel darah baru dan deteksi dini resiko
kesehatan.

B

erbeda dengan acara pada biasanya, Giant Gajayana Malang 19
Maret 2017 lalu menggelar Parade Musik Akustik. Parade Musik
Akustik ini merupakan momen yang tepat dan sesuai untuk
mengekspresikan bakat dan minat pemuda terutama dalam bidang
seni musik. Dengan tema “Turn Back the Rhythm to Ethnic”, selain
membantu meningkatkan kreatifitas anak muda dalam bermain musik,
acara ini bertujuan untuk mencari talenta yang berbakat untuk tampil
secara regular di Corner Music Café Giant Gajayana Malang.

Setiap peserta grup wajib membawakan 3 lagu yakni jingle Giant,
lagu bebas, dan lagu daerah Indonesia yang telah diaransemen
lebih menarik. Seluruh penampilan tersebut dinilai oleh juri dari
internal toko dan juri dari Emmanuel Music Centre Malang. Dari
seluruh peserta yang tampil, diambil 3 pemenang yakni Eternity
(SMA Brawijaya Smart School) sebagai juara 1 dan mendapatkan
uang tunai Rp 750.000, L-Coustic (SMA Santa Maria Malang)
sebagai juara 2 dan mendapatkan uang tunai Rp 500.000, dan
VOA (SMA Negeri 2 Malang) sebagai juara 3 dan mendapatkan
uang tunai Rp 250.000.
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S

epekan kemudian, aktivitas serupa dilakukan oleh Giant Pondok Betung yang didatangi
oleh SD Ricci pada hari Rabu, 15 Maret 2017. Sebanyak 114 anak murid mengunjungi
toko Giant Pondok Betung untuk belajar berbelanja tanpa bimbingan dari siapapun.
Dengan riang, mereka berkeliling dan melihat barang apa untuk dibeli. Tak heran, melihat
segarnya produk yang dipajang di area Fresh, banyak dari mereka yang berhenti melihat dan
membeli produk Fresh seperti sayur-mayur dan buah-buahan. Pengenalan buah dan sayur
pada usia dini akan memberi manfaat positif bagi perilaku konsumsi buah dan sayur pada
usia dewasa. Para murid pun lanjut mengantri dan melakukan transaksi pembayaran di kasir
dengan uang anggaran belanja yang mereka miliki.

Giant Gajayana
Malang Gelar
Parade Musik
Akustik
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Tak
terasa 15 tahun sudah
toko Giant Godean beroperasi
tepat pada tanggal 20 Februari 2017 yang
lalu. Untuk merayakan momen ini, Giant Godean
mengadakan kegiatan pengajian, potong tumpeng
dan acara tiup lilin sebagai salah satu bentuk rasa syukur.
Kurang lebih 30 karyawan termasuk SPG ikut serta dalam
perayaan yang diawali dengan pengajian bersama di pagi
hari itu. Semoga Giant Godean akan selalu berjaya dalam
dunia bisnis ritel, dan semakin berkembang untuk
kemajuan perusahaan karena kepuasan pelanggan
adalah tujuan utamanya.
Selamat Ulang Tahun Giant Godean!

“Berusaha
menjadikan
diri sebagai
saluran rahmat
dan berkat
buat orang lain
yang berada di
sekitar kita”.

15 Tahun
Giant Godean
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Demi
memberikan dampak
positif bagi toko, serta menarik
perhatian pelanggan agar bisa berbelanja,
Giant Ekspres Panji Tilar bersama Entrasol
mengadakan kegiatan senam aerobic dan zumba pada
Minggu, 26 Februari 2017. Kegiatan pagi ini diikuti oleh
masyarakat sekitar yang pesertanya kurang lebih 150 orang.
Semua peserta terlihat semangat melakukan setiap gerakan
dari instruktur senam, demi memiliki tubuh lebih sehat
dan bugar. Kegiatan seperti ini sudah sering dilakukan
sekali sampai dua kali dalam sebulan di toko Giant
Panji Tilar. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini,
Giant Panji Tilar bisa lebih dikenal masyarakat
Nusa Tenggara Barat, khususnya kota
Lombok.

Setahun setelah ditempatkan di bagian Receiving & Storage, pria yang selalu gigih
mempelajari hal baru ini pun beralih divisi menjadi Section Manager Grocery dan
Fresh di Hero Mesra Samarinda. Di toko yang sama, pengalaman menjadi Section Manager selama lebih dari 4 tahun membawa Bapak Petrus meningkatkan karir menjadi
Store Manager. Tantangan yang dihadapi pun semakin berat karena toko Hero Mesra
Samarinda yang dipimpin dilakukan refurbishment menjadi Giant Ekspres. Pada tahun
2010, Bapak Petrus dipercaya memimpin toko baru Giant Ekspres Kebun Sayur Balikpapan. Dengan banyaknya kompetitor yang bermunculan, beliau harus tetap dapat
mencapai target penjualan. Dengan segala macam upaya, beliau pun berhasil membawa toko yang dipimpinnya mendapatkan penghargaan Best PBIT pada tahun 2013.
Tak berhenti meraih penghargaan tersebut, saat menduduki Store General Manager di
Giant Ekstra Superdome Semarang, beliau berhasil membawa tokonya meraih Break
Sales Record Challenge sebanyak 2 kali.

luarga
Pak Petrus dan ke

Bapak Petrus
Budi Santoso
Store General Manager Giant
Ekstra Maramis Manado

Pada tahun 2017, Giant membuka toko pertamanya
di Manado yang dinamakan Giant Ekstra Maramis
Manado. Suami dari Ibu Ratnasari Widayanti ini
kembali dipercaya untuk membuka dan memimpin
toko tersebut, setelah sebelumnya menjadi Store
Manager di Giant Ekstra MT Haryono Balikpapan
selama setahun. “Sejak pertama dibuka, sales Giant
Ekstra Maramis Manado hingga saat ini masih
sangat menjanjikan. Kami memiliki GP yang sangat
tinggi disebabkan oleh kontribusi GMS dan Fresh
yang begitu besar. Tren belanja customer di kota ini
berbeda dengan kota-kota lainnya, dimana mereka
lebih tertarik dengan item Fresh seperti dagingdagingan dan bumbu dapur seperti tomat, cabai
dan bawang dibandingkan produk sembako seperti
minyak dan mie instan”, ujar Bapak yang memiliki
hobi memelihara tanaman ini.
Beliau pun berharap dapat bekerja semaksimal
mungkin dan selalu memberikan kontribusi positif
demi tercapainya target penjualan sehingga bisa
ikut memajukan perusahaan demi kesejahteraan
karyawan dan tetap dapat menjalankan tugas
dengan baik.
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Senam Sehat di Giant
Ekspres Panji Tilar

B

egitulah prinsip Bapak Petrus Budi Santoso selama 15 tahun bekerja di PT Hero
Supermarket Tbk. Bapak Petrus mengawali karirnya dengan mengikuti program
Manager In Training (MIT) dengan penempatan pertamanya di Hero Puri Indah
Mall selama setahun. Program tersebut adalah sarana untuk mencari dan mendidik
calon pemimpin masa depan di PT Hero Supermarket Tbk. Selepas mengikuti program
tersebut pada tahun 2003, Bapak Petrus menduduki posisi sebagai Section Manager
Receiving & Storage di Hero Fantasy Balikpapan, yang saat itu baru dibuka.
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TIPS

HLC INFO

5 CARA

HLC info : Interrogation dan
Investigation Training dengan NLP

T

raining yang dilaksanakan pada tanggal 1 – 2 Maret 2017 ini,
diikuti oleh 25 orang karyawan dari Divisi Loss Prevention dari wilayah Jakarta, Surabaya dan perwakilan dari area Timika – Papua.
Hari pertama, para peserta dibekali dengan teknik menganalisa ekspresi
wajah, teknik interogasi dan investigasi yang tepat dengan menggunakan NLP. Para peserta juga diberikan penjelasan terlebih dahulu terkait
NLP. NLP atau Neuro-Lingustic Programming adalah sebuah pendekatan
komunikasi, pengembangan pribadi dan psikoterapi yang diciptakan
oleh Richard Bandler dan John Grinder di California – USA. Dalam pelatihan ini, para peserta juga melakukan praktek interogasi dan investigasi
dengan melakukan komunikasi yang tepat sesuai dengan teknik yang
diberikan.

Di hari kedua, peserta dibekali dengan teknik Graphology, yaitu
teknik untuk menganalisa dan membaca tulisan tangan. Teknik
ini merupakan alat tambahan selain NLP yang dapat digunakan
oleh mereka dalam melakukan interogasi dan investigasi dalam
pekerjaan mereka. Di sesi ini, para peserta juga melakukan praktek membaca tulisan tangan dengan contoh kasus yang pernah
dihadapi selama ini.

Komunikasi yang baik adalah apabila pesan yang
dikirimkan dapat diterima dengan baik oleh penerima
pesan. Hal ini berlaku dimana saja dan dengan siapa
saja kita berbicara, terutama saat berbicara dengan
atasan kita. Pilihlah diksi yang mudah dimengerti
dengan bahasa yang lugas dan efektif, hindari kata-kata
yang konfrontatif, intonasi tinggi, dan argumentatif.

CARA 2

2

HINDARI SIKAP MENGGURUI
DAN KONTROL EMOSI

Training yang dilakukan di HLC – Pondok Kopi ini, diikuti dengan antusias oleh semua peserta. Training ini juga dihadiri oleh para GM dari Loss
Prevention sebagai Observer selama pelatihan. Rangkaian sesi training
ditutup dengan seluruh tim dari Loss Prevention menandatangani
komitmen bersama di atas kanvas yang sudah disediakan.

3
4
5
CARA 3
BERSIKAP PROFESIONAL

Tanpa disadari, kita seringkali mencampuradukkan
masalah pribadi dengan kantor. Sebaiknya, jika sedang
ada masalah pribadi, jangan pernah membicarakannya
atau menunjukkan sikap negatif di meja kerja.
Tetaplah tersenyum!

CARA 5
SELALU UCAPKAN MAAF
DAN TERIMA KASIH

CARA 4

TIDAK HANYA BERBICARA,
IMBANGI DENGAN MENDENGARKAN

Ketika melakukan komunikasi, harus pula diimbangi
dengan mendengar. Membiasakan diri untuk mampu
mendengar dengan seksama. Mendengar pun ada
tekniknya, perlihatkan keseriusan dan antusiasmemu.
Jangan sambil memainkan sesuatu atau melirik
kesana kemari.

Bekerja di kantor membuat kita berinteraksi
dengan banyak orang, seringkali kita
meminta tolong kepada rekan kerja. Atau
tanpa kita sadari, kita melakukan kesalahan, baik yang kecil maupun besar. Karena
itulah, budayakan mengucapkan terima
kasih dan maaf kepada rekan yang sudah
membantu atau kita melakukan kesalahan
kepadanya. Hal ini dapat menambah
empati dengan sesama rekan kantor.

KUIS
Apakah hobi yang dimiliki
Bapak Petrus Budi Santoso
Kirimkan jawaban serta NRP Anda
ke internal_com@hero.co.id dengan
subjek email : HERO QUIZ APRIL

Pemenang Hero Kuis Spesial Maret 2017 :
1. Taufik Nurhidayat (99133207) - DC
Cibitung
2. Juhaini (99141886) - Giant Pamulang
Square
3. Syaifulloh (99121453) - Giant Paramount
Serpong
Hubungi Internal Communication untuk
pengambilan hadiah
(021 8378 8202) / internal_com@hero.co.id
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CARA 1
PERGUNAKAN KALIMAT POSITIF
DAN BAHASA EFEKTIF

Biasanya dalam setiap pertemuan divisi atau rapat rutin mingguan,
kita diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan kepada
rekan-rekan atau atasan Anda di forum. Gunakan diksi yang tepat
dan pantas, sehingga tidak menyinggung ego mereka. Saat
menyampaikan saran, sesuaikan juga selera humor Anda dengan
lawan bicara.

Semoga training ini memberikan manfaat dan nilai tambah untuk
semua peserta. Sukses buat tim Loss Prevention, sukses buat PT Hero
Supermarket Tbk.
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1

MENJAGA
KOMUNIKASI
DI TEMPAT KERJA
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