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Tanpa terasa tahun 2015 sudah dilalui, Hero Group pun mempertahankan
posisinya sebagai pelopor dalam bisnis ritel Indonesia dan juga senantiasa
melakukan inovasi terbaik demi memuaskan pelanggan setianya.
Pencapaiannya pun membuahkan hasil yang baik. Perusahaan masih terus
gigih menjalankan beberapa program atau projek yang kerap dilakukan,
salah satunya adalah Planogram yang merupakan sistem teknik visual
yang menyediakan rincian informasi penempatan tiap produk di display
pengecer demi meningkatkan produktifitas perusahaan. Tahun ini ditargetkan
implementasi Planogram akan terselesaikan di seluruh gerai Giant dan Hero.
Selebihnya, terus memperhatikan lingkungan sekitar merupakan nilai
perusahaan. Tahun ini melalui program KASIH, bentuk dari CSR Hero Group
terus memperluas cakupan dan jumlah POSYANDU binaannya, salah satunya
adalah Kelurahan Parigi Lama yang memiliki 12 POSYANDU dengan total
penerima manfaat 1,000 anak dibawah lima tahun. Bantuan ini pun didukung
oleh peran serta kasir yang turut mengajak konsumen untuk dapat berdonasi.
Kasir yang telah berhasil mengumpulkan donasi terbanyak selama 3 bulan
berturut-turut pun mendapatkan apresiasi dari perusahaan, tahun ini Hero
Pondok Indah yang berhasil meraihnya.
Selain itu, berita dari DC yang melakukan Training Motivation dan Team
Building, mambangun kekompakan tim kerja untuk menyelaraskan suatu
tujuan bersama. Ada juga berita tentang toko-toko yang kerap menambah
eksistensinya dalam kegiatan bermanfaat yang dilakukan.
Mari kita optimis menyambut tahun 2016 dengan semangat baru dan terus
melakukan langkah yang tepat untuk mengisi kemajuan perusahaan.
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Editor
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S

eperti yang kita tau, memasuki gerbang kehidupan di tahun baru
2016 ini tentunya ada harapan dan keinginan baru. Pergantian tahun
biasanya ditandai dengan introspeksi diri dan mengingat-ingat apa
yang sudah kita lakukan dan capai tahun lalu. Kemudian, membuat rencana
yang hendak kita lakukan pada tahun berikutnya. Mulai edisi bulan ini, Hero
News hadir dengan wajah baru sehingga nampak lebih segar dan enak
dibaca. Ini merupakan upaya kita terus berusaha untuk berimprovisasi dan
memberikan nuansa yang lebih baik untuk pembaca setia Hero News.
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Presiden Direktur, PT Hero Supermarket Tbk

Selamat Datang 2016!
Saya berharap Anda dan keluarga Anda diberi kesehatan dan kemakmuran
di tahun 2016.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan dan mitra
bisnis kami yang telah mendukung kami, serta kepada seluruh karyawan
atas kerja keras dan kerja sama tim, dimana kita berhasil menutup tahun
2015 dengan baik dengan berbagai prestasi dan tonggak baru. Kontribusi
Anda untuk PT Hero Supermarket Tbk sangat dihargai.

Mari kita sambut inovasi baru ini untuk terus memuaskan pelanggan kita.
Semakin mudah mereka mendapatkan produk yang tepat, semakin mereka
akan menemukan kenyamanan dalam berbelanja dengan kita, dan pada
akhirnya akan membawa mereka terus datang kembali ke toko kita.
Akhirnya, saya berharap Anda semua tetap sehat dan mari kita terus
meraih sukses. Terpenting dari semuanya, mari kita bergembira dan
menikmati pekerjaan kita. Ide-ide besar dan kinerja yang baik tidak
mungkin datang dari tempat kerja yang suram dan kurang senyum. Kata
kuncinya adalah “gembira dan menikmati”. Mari kita ciptakan suasana kerja
yang penuh dengan senyum dan semangat, dan jauh dari tekanan.

Liza Mohamed
SDD Giant

D

alam ketatnya persaingan dunia bisnis saat ini, perusahaan ritel
berlomba-lomba untuk meningkatkan penjualan. Pelanggan
adalah kunci dari keberhasilan karena mereka merupakan
sumber dari kesuksesan di sebuah perusahaan. Sebagai perusahaan
ritel, kita perlu memberikan pelanggan yang terbaik serta menjamin
kepuasan mereka untuk menghasilkan loyalitas pelanggan.
Berbelanja di toko adalah proses dimana keputusan untuk membeli
suatu produk ditentukan ketika pelanggan menghadap ke rak di toko.
Dalam proses berbelanja, hanya beberapa merek produk yang dilihat
oleh pelanggan karena terbatasnya waktu yang biasanya dihabiskan
untuk berbelanja. Namun, ratusan merek di supermarket bersaing untuk
mendapatkan perhatian pelanggan melalui harmonisasi peletakan
produk yang strategis dan kemasan menarik sehingga penjualan mereka
dapat ditingkatkan. Untuk melakukan ini, Manajemen berpendapat
bahwa kita perlu menerapkan sistem yang bernama Planogram, dan ini
adalah strategi Group di tahun 2016.

“

Apa yang dimaksud dengan
Planogram?

Planogram adalah sebuah
teknik visual (diagram,
bagan, foto, gambar, dsb)
yang memberikan informasi
secara terperinci dan
mendetail mengenai
penempatan tiap produk
di display pengecer untuk
tujuan produktifitas
perusahaan yang terkait
dengan penjualan.

“

4

Dunia ritel yang dinamis dan selalu berubah menjadikan kita bertanggung
jawab untuk menentukan seperti apa kita ingin toko kita terlihat di
masa depan. Manajemen ruang ini menyediakan kemampuan untuk
merencanakan, untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan semua
jenis perlengkapan dalam satu aplikasi. Kombinasi antara pengetahuan
yang tepat dari pengelompokan perilaku konsumen dan penerapan
perancanaan produk akan memastikan bahwa semua produk ditempatkan
sebaik mungkin sesuai dan bahkan melebihi ekpektasi pelanggan.
Secara sederhana, Planogram akan membantu kita dalam memberikan
pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan kita. Membantu
pemanfaatan data internal untuk membuat keputusan yang lebih baik,
dan dengan demikian akan meningkatkan alokasi ruang, pemilihan produk
yang tepat dan penjualan.

Tim SDD Spacemen
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2016 akan menjadi tahun di mana kita ingin meraih produktivitas dan
efisiensi kerja yang lebih baik, melalui inovasi maupun strategi baru. Salah
satu inovasi sebagai strategi baru untuk perusahaan adalah Planogram.
Pendekatan baru dari sisi Commercial ini diyakini dapat menjadi solusi
untuk mengatasi segala kendala yang dihadapi oleh peritel di seluruh
dunia.
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Jika ada lebih dari satu item pada satu rak dan ada barang OOS:

6

Dengan menggunakan data internal dan data eksternal tentang
kebutuhan pelanggan, Perusahaan dapat mengetahui susunan yang
tepat pada tiap rak dan berapa banyak tampilan setiap barang yang
harus diimplementasikan di setiap toko. Hal ini juga membantu
toko untuk memastikan penjualan mereka tidak turun. Bapak Herve
Lachize percaya bahwa Planogram adalah prinsip yang tepat untuk
menantang semua organisasi di Hero Group. Out of stock merupakan
tanggung jawab semua pihak di perusahaan. Dengan menerapkan
Planogram, kita dapat mengidentifikasi dimana letak kesalahan dan
kekurangan yang ada.
1. Planogram menantang pemilihan item.
Pertama kita harus tahu keragaman jenis barang yang dijual di
pasaran dan sudahkah kita memilih barang yang tepat untuk toko
kita. Apakah barang yang dipilih dapat memenuhi kebutuhan
pelanggan kita atau tidak. Oleh karena itu, disinilah para buyer kita
berperan.
2. Planogram juga menantang master data.
Setelah pemilihan item, langkah selanjutnya adalah master data.
Apakah kita membuat item dengan kode pemasok yang benar?
Karyawan yang mengerjakan master data harus memastikan semua
data akurat.
3. Setelah itu, Planogram menantang semua alur persediaan.
Kita harus memastikan apakah kita membuat pesanan tepat waktu,
atau bahkan kita lupa untuk menyampaikan pesanan tersebut.
Apakah kita mengantarkan pesanan tepat waktu atau bahkan
kita lupa untuk mengantarnya. Terakhir, jika berbagai jenis barang
akhirnya sampai di toko kita, apakah kita meletakkan barang
tersebut di rak atau hanya menaruhnya di area penyimpanan.
Sejak Planogram bisa menunjukkan segalanya, kita tidak lagi
dapat menyembunyikan out of stock, dan Perusahaan dapat
mengidentifikasi dimana miskomunikasi yang terjadi sehingga dapat
menuntun kita untuk memperbaiki masalah yang sudah ada.
Lebih lanjut lagi, Ibu Liza Mohamed sebagai SDD Giant juga
berbagi informasi lebih rinci tentang proses serta pelaksanaan
Planogram di semua toko Giant. Ia menyatakan bahwa Planogram
harus memenuhi ekspektasi pelanggan dan tata letak (layout)
setiap rak di Planogram ditentukan oleh tren pasar saat ini.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, melalui data internal
dan eksternal, kami dapat menentukan produk apa yang sedang
diminati konsumen saat ini. Contohnya, banyak orang yang
berminat membeli susu diet Hi Lo. Saat kami tahu produk ini
dicari dan diminati banyak orang, kami meletakkannya di gondola
yang letak produknya sejajar dengan mata konsumen (eye-level)
sehingga mudah dicapai dan dapat dilihat dengan jelas, sehingga
konsumen lebih mudah untuk mengambil dan menambahkan
produk tersebut kedalam keranjang belanjanya. Faktanya
penjualan produk yang diletakkan di rak eye-level jauh lebih tinggi
dibandingkan dengan produk yang diletakkan di rak bawah.

Sebelum

Selama wawancara, Ibu Liza percaya bahwa selain memecahkan
masalah Perusahaan, Planogram diimplementasikan untuk kebutuhan
standarisasi. Penempatan produk yang tidak konsisten di setiap
toko dapat menyebabkan pelanggan bingung saat berbelanja.
Sebagai contoh, sebuah merek deterjen Rinso ditempatkan pada
rak eye-level di Giant Alam Sutera, sedangkan di Giant CBD produk
tersebut ditempatkan di rak bawah. Disinilah peran Planogram untuk
menyeragamkan penempatan produk di setiap toko. Pelanggan
pun tidak lagi bingung ketika mengunjungi semua toko Giant saat
mencari produk tersebut.

Sesudah

Sebar item lain pada
rak yang sama dan
tinggalkan satu
facing dengan
label harga

Jika ada lebih dari satu item pada satu rak dan ada barang OOS di tengah rak:
Sebelum
Sesudah

Namun, Planogram juga diterapkan di area kasir. Produk yang
ditempatkan di gondola kasir menarik perhatian pelanggan yang
sedang mengantri dan menunggu untuk membayar. Di area ini, para
pemasok akan membayar untuk menyewa tempat yang tentunya
dapat meningkatkan profitabilitas Perusahaan.
Dari semua manfaat yang diperoleh baik untuk konsumen maupun
Perusahaan, ada juga beberapa tantangan dalam penerapan
Planogram. Selama menerapkan implementasi Planogram, Ibu
Liza memahami bahwa setiap perubahan yang baik pasti memiliki
tantangan tersendiri. Ia pun memberi contoh dalam hal ini, setiap
toko harus 100% mengikuti diagram Planogram. Planogram sangat
relevan untuk MD layout di toko. Ketika menerapkan Planogram,
spacemen kami harus mengikuti MD layout. Disini Ibu Liza mengakui
bahwa ketika kita memulai program ini, ada banyak toko yang
memiliki layout yang tidak lagi sesuai dengan MD layout yang orisinil.
Hal ini disebabkan oleh beberapa proyek perbaikan yang dilakukan di
toko-toko, tapi tidak diinfokan ke tim layout. Untuk memperbaikinya,
semua MD layout yang tidak sesuai di Giant Ekspres akan diperbaiki
selama masa renovasi (Gerilya Project) sepanjang 2016.
Layout baru akan diberikan kepada tim Spaceman untuk pemetaan
Planogram. Toko yang diperbaiki akan mengikuti secara menyeluruh
layout yang baru dan mereka tidak dapat merubahnya tanpa
menginformasikan kepada tim MD layout. Jika mereka ingin
mengubahnya, mereka harus mengirim permintaan / request terlebih
dahulu. Setelah layout atau perubahan disetujui oleh Bapak Herve
Lachize, maka tim Spacemen akan melakukan pemetaan Planogram
lagi untuk layout yang baru. Dengan demikian, tantangan ini
menghasilkan syarat untuk pelaksanaan Planogram, yaitu toko tidak
dapat mengubah MD layoutnya sendiri.
Tantangan lainnya meliputi situasi out of stock, yang menyebabkan
rak-rak di toko terlihat kosong. Untuk mengatasi masalah ini, tim
Spacemen (SDD Giant) telah meluncurkan pedoman display terbaru
untuk situasi out of stock.

Sebar item lain dari
kedua sisi sebelah
ruang kosong dan
tinggalkan satu
facing dengan
label harga

Jika hanya ada satu item pada satu rak dan ada barang OOS:
Sebelum

Sesudah

ATAU

Ganti barang OOS dengan item baru yang tidak memiliki
planogram tapi masih dalam subkategori yang sama
dan tinggalkan satu facing dengan label harga

Jika tidak ada item baru, ganti dengan item lain dari
rak lain tetapi harus dalam gondola yang sama
dan tinggalkan satu facing dengan label harga

Untuk Giant, pelaksanaan Planogram ini telah dilaksanakan sejak September 2015. Pelaksanaan di semua toko Giant untuk
Grocery dan GMS telah selesai pada bulan Desember 2015, tegas Ibu Liza dan timnya. Pelaksanaannya dilakukan di semua toko
Giant Ekstra dan Giant Ekspres yang dibagi menjadi 4 kelompok, yakni Giant Ekspres Big Box, Giant Ekspres Small Box, Giant
Ekstra Big Box dan Giant Ekstra Small Box. Hal ini ditentukan oleh ukuran toko dan jumlah gondola. Sementara, Perishable untuk
Produk Dairy diharapkan akan di implementasikan pada Maret 2016.
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Untuk tahu lebih dalam tentang Planogram, tim Hero News
berkesempatan mewawancarai Bapak Herve Lachize berserta tim
nya yang khusus menangani implementasi Planogram. Dalam
pembukaannya, Bapak Herve menjelaskan bahwa pelaksanaan
Planogram pada dasarnya didasari oleh ekspektasi pelanggan dan
pengalaman berbelanja. Tentu, tujuan utama perusahaan dalam
pelaksanaan ini adalah untuk memuaskan pelanggan. Dengan
Planogram, pelanggan dapat dengan mudah menemukan produk
yang diinginkan di tempat yang tepat dan juga dengan harga yang
layak.
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Sementara itu, Ibu Maler Oliya sebagai SDD Hero juga berbagi info
sedikit tentang implementasi ini. Ia menyatakan bahwa Planogram
belum dilakukan di Hero Supermarket. Saat ini, kami masih dalam
tahap menyelesaikan review assortment. Setelah hal itu dilakukan
pada pertengahan Februari 2016, masih perlu sekitar 2 minggu untuk
penyesuaian Planogram dengan assortment yang baru. Kemudian,
kita akan menerapkan ini pada bulan Maret dan penerapan akan
dilakukan pertama di Hero Emerald Bintaro, tambahnya. Jika semua
pihak terkait bisa sesuai dengan jadwal target yang ditetapkan, implementasi tersebut akan selesai pada Mei / Juni 2016.

Rasa penasaran pun datang dari tim Hero News yang menghasilkan
satu pertanyaan: mengapa pelaksanaan Planogram ini baru diluncurkan pada tahun lalu? Hal ini dikarenakan semua pengalaman,
keterampilan dan sistem pendukung harus ada secara bersamaan
dan tahun lalu adalah waktu yang tepat untuk dilaksanakan. Kami
sekarang menggunakan apa yang disebut Planogram Spacemen.
Perbedaannya dengan Planogram biasa yakni Planogram Spacemen
menggunakan analisis data, tidak hanya terpaku pada diagram.
Dengan demikian, kita memiliki pemikiran yang lebih maju yang
tidak digunakan oleh bisnis ritel lainnya.

Untuk menyimpulkan seluruh implementasi Planogram, mari kita lihat lebih dekat pada
prosesnya. Hal pertama yang kita miliki dalam bisnis ini tentu saja Pasar. Setelah itu, seperti
yang dinyatakan sebelumnya, buyer akan memilih produk yang sesuai untuk dipasarkan.
Setelah melaksanakan proses ini, targetnya adalah untuk membawa produk-produk tersebut
ke toko tanpa menyebabkan kondisi out of stock ataupun kondisi over stock karena tidak
adanya tempat untuk menyimpannya di toko. Untuk mencapai target tersebut, berikut
langkah untuk mengaktualisasikan pelaksanaan Planogram:

01
Diperlukan komunikasi yang baik
dengan pemasok

8

Ambil keputusan yang tepat
Ini merupakan proses penting apakah kita
akan memilih produk tersebut atau tidak.

07
08
Pada akhirnya, masih dengan tujuan utama Planogram
yakni untuk memuaskan pelanggan. Dengan semua langkah
ini, pelanggan akan menemukan produk tertentu yang
mereka cari dan akan merasa puas sampai mereka
melakukan transaksi di kasir dan mendapatkan barangnya.

Oleh karena itu, mereka harus
melakukan implementasi yang benar
Mereka dapat mengidentiﬁkasi jika ada
proses yang salah, dan kemudian mereka
bisa menganalisanya. Kesimpulannya,
Planogram menunjukkan permasalahan
yang ada di dalam sebuah organisasi.

03

04

Pastikan untuk memiliki
Master ﬁle yang akurat

Serta pemesanan yang benar

06

05

Letakkan produk pada rak

Pemasok harus mengantarkan produk tepat waktu

Kita harus memastikan bahwa
produk benar-benar dipajang di toko
untuk menghindari rak kosong.
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Agar proses negosiasi berjalan lancar, kita
perlu menjalin komunikasi yang baik sehingga
kita bisa mendapatkan kesempatan untuk
mendapatkan assortment yang bagus.
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TRAINING PLANOGRAM

Cirebon

PENYERAHAN
BANTUAN
Banjarmasin

Jatim

POSYANDU Parigi

S

etelah pada tahun sebelumnya berhasil membina
sebanyak 85 POSYANDU yang tersebar di 4 kota di
Indonesia, pada tahun 2015, Program KASIH yang
merupakan bentuk CSR dari unit bisnis Hero Supermarket ini
memperluas cakupan dan jumlah posyandu binaannya. Salah
satu kelurahan yang menjadi daerah binaan Program KASIH
pada tahun ini adalah Kelurahan Parigi Lama, Kecamatan
Pondok Aren Tangerang Selatan.

Jogjakarta

10

Batam

Makasar

Setelah template Planogram dibuat, training
perlu dilakukan untuk menghilangkan
setiap masalah yang mungkin terjadi.
Pelatihan untuk Giant diadakan dari bulan
April sampai Agustus 2015 di 15 kota yang
terdiri dari Jabodetabek, Malang & Jatim,
Banjarmasin, Balikpapan, Tamalanrea,
Pekanbaru, Medan, Batam, Palembang,
Lampung, Purwakarta, Bandung, Cirebon,
Semarang dan Yogyakarta.

Bandung

Palembang

Medan

Pekanbaru

Balikpapan

Secara ringkas, Hero Group selalu ingin
memuaskan pelanggan setianya serta
melaksanakan program yang lebih baik untuk
kemajuan perusahaan. Pelaksanaan Planogram
memungkinkan kita untuk menempatkan lebih
banyak produk di rak-rak toko dan mengurangi
situasi barang Out Of Stock untuk Perusahaan.
Layout rak juga dapat mendorong perilaku
pembelian konsumen, sehingga permintaan
mereka mencapai ekspektasi pelanggan.

Secara total ada 12 POSYANDU yang berada di wilayah
Kelurahan Parigi Lama, dengan total penerima manfaat lebih
dari 1000 anak dibawah lima tahun. Bentuk bantuan yang
diberikan Program KASIH kepada POSYANDU tersebut adalah
berupa fasilitas POSYANDU dan juga makanan tambahan
(PMT). Penyerahan bantuan berupa fasilitas POSYANDU
adalah meja dan kursi serta timbangan telah dilakukan pada
tanggal 18 November dan 11 Desember 2015 yang secara
simbolis diserahkan oleh Bapak Suhardi selaku perwakilan
dari Hero Emerald yang merupakan toko terdekat dari wilayah
POSYANDU tersebut. Sedangkan bantuan berupa makanan
tambahan (PMT) berupa susu, buah, agar-agar, kacang hijau
dan sejenisnya akan diberikan secara rutin dan bervariasi
setiap bulannya kepada masing-masing POSYANDU.
Hingga Desember 2015 ini Program KASIH sudah membina
sebanyak 106 POSYANDU dengan jumlah penerima bantuan
sebanyak lebih dari 16.000 anak dibawah lima tahun. Dengan
adanya Program KASIH ini, Hero Group berusaha untuk
terus memperluas cakupan wilayah terbantu sebagai bentuk
komitmen untuk terus berkontribusi aktif pada peningkatan
kualitas kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak.
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Lampung

Semarang
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Dengan komitmennya untuk menyelenggarakan event-event menarik
setiap bulannya, di penghujung tahun 2015 ini, Giant Maspion
menyelenggarakan beragam kegiatan menarik seperti Cooking Class
Resep Lezat bersama Carnatian, Natal Ceria bersama Santa Claus,
hingga kunjungan sekolah dari SD Santa Lorent serta TK Labs School
UNESA.

12

rogram KASIH (Komitmen Anak
dan Ibu Sehat HERO) adalah salah
satu program CSR dari unit bisnis
Hero Supermarket yang berfokus pada
peningkatan kualitas kesehatan ibu dan
anak melalui bantuan dukungan kepada
POSYANDU yang berada di wilayah binaan.
Program ini telah berjalan sejak tahun 2014
dan turut mengajak konsumen untuk dapat
berdonasi di program ini. Donasi konsumen
didapat dari sisa uang kembalian yang
didonasikan secara sukarela oleh konsumen
melalui ajakan para kasir HERO sebagai
pihak yang langsung berinteraksi dengan
konsumen.
Mengingat besarnya peran kasir di dalam
program ini, maka Divisi CSR & Corporate
Communication merasa perlu memberikan
apresiasi kepada toko, khususnya kasir-

kasir yang telah berhasil mengumpulkan
donasi terbanyak setiap bulannya. Rewards
berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,diberikan kepada toko yang berhasil menjadi
pengumpul donasi terbanyak selama 3 bulan
berturut-turut. Reward ini adalah bentuk
apresiasi kepada para kasir yang telah terus
mengajak konsumen untuk berdonasi secara
sopan, dan rewards ini bukan berasal dari
dana konsumen yang terkumpul.
Tahun ini, toko yang berhasil mendapatkan
reward adalah HERO Pondok Indah Mall
yang berhasil mengumpulkan donasi
terbanyak dari periode Juli - September
dengan rata-rata donasi per bulan sebesar
Rp. 2.457.064,-. Ini bukan kali pertama HERO
Pondok Indah mendapatkan reward ini, pada
tahun 2014 pun HERO Pondok Indah pernah
mendapatkan reward serupa.

Menurut Store Manager HERO Pondok Indah,
Bapak Saur Lumban Batu, komunikasi dan
pengetahuan tentang Program CSR serta
POS material yang memadai menjadi faktor
yang berperan besar dalam menjadikan HERO
Pondok Indah sebagai pengumpul donasi
terbanyak. “Setiap briefing pagi, saya selalu
menyampaikan bahwa ini adalah tugas mulia,
untuk bisa membantu ibu dan anak melalui
Program KASIH dengan cara mengajak
konsumen berdonasi”, ujar Store Manager
yang akrab dipanggil Bapak Ucok ini.
Reward ini secara simbolis diserahkan oleh
perwakilan dari divisi CSR & Corporate
Communication kepada Store Manager dan
para kasir HERO Pondok Indah Mall. Semoga
apresiasi ini bisa menjadi penyemangat untuk
para kasir dalam mengajak konsumen untuk
berdonasi agar lebih banyak lagi pihak yang
bisa terbantu oleh Program KASIH.

Acara dimulai tepat pukul 11.00 WIB dengan menghadirkan Chef
dari Asosiasi Chef Indonesia, yakni Chef Kristin dari Monash Culinary
Academy Surabaya. Chef Kristin menyajikan tiga resep menggunakan
Carnation Evaporated, yakni produk Nestle yang terbuat dari susu
namun diproses lebih lanjut sehingga bisa digunakan sebagai
pengganti santan. Resep tersebut adalah Lasagna Labu, Puding Coklat
Strawberry serta Es Doger yang menggiurkan para pengunjung.
Acara selanjutnya adalah Road Show Natal Ceria bersama Santa Claus
di Giant Maspion yang diselenggarakan pada Minggu, 13 Desember
2015 serta Sabtu, 19 Desember 2015. Sekitar 70 anak menghadiri
event yang diselenggarakan di area stage food court Giant Maspion.
Tepat pada pukul 11.00 WIB, Santa Claus berkeliling untuk membagibagikan coklat kepada pengunjung anak-anak di Giant Maspion.
Setelah berkeliling area toko, badut serta Santa menghibur para
peserta dengan bermain sulap serta menceritakan dongeng. Selain
membagikan bingkisan kepada setiap anak, tak lupa Santa juga
memberikan nasehat agar mereka menjadi anak yang berbakti kepada
orang tua.

Setiap bulannya, Giant Maspion juga selalu konsisten untuk
menjalankan program kunjungan sekolah ke toko. Kali ini, peserta
datang dari SD St. Lorent di Jl. Kalijudan II / 7 Surabaya dengan
jumlah peserta sebanyak 102 murid kelas 3 SD serta 10 guru
pembimbing yang berkunjung pada Kamis, 10 Desember 2015.
Mereka belajar untuk menentukan jenis barang yang dijual di Giant
Maspion berdasarkan kebutuhan, yakni barang primer, sekunder
maupun tersier. Setiap peserta wajib mencatat dalam lembar kerja
mereka jenis-jenis produk tersebut. Selain itu mereka juga harus
mencatat dan menghitung jumlah uang yang dibelanjakan yang
nilainya tidak boleh lebih dari Rp. 15.000,-.
Selain SD St. Lorent, Giant Maspion juga menerima kunjungan
dari TK Labs School UNESA, Jl. Ketintang. Sejumlah 68 anak serta
8 guru pembimbing datang pada Selasa, 1 Desember 2015. Selain
berbelanja mereka juga belajar cara membaca mesin check price
Giant serta mengetahui berbagai jenis produk yang dijual di Giant
Maspion serta bagaimana cara bertransaksi di kasir. Dengan seluruh
aktifitas penutup akhir tahun yang diadakan diharapkan bisa
menarik lebih banyak pengunjung berbelanja di Giant Maspion di
tahun 2016.
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Hero Pondok Indah
Mempertahankan Posisi Sebagai
Pengumpul Donasi Terbanyak

Cooking Class Resep Lezat Carnation diselenggarakan pada Sabtu,
12 Desember 2015, dimana para pelanggan bisa mengikuti acara
ini secara gratis serta bisa mengikuti undian berhadiah berbagai
produk elektronik dengan pembelanjaan produk Carnation senilai Rp.
100.000,-.

DESEMBER
CERIA
Giant Maspion
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BAKTI
SOSIAL
GUARDIAN

DC Cibitung
Membangun Kekompakan
Tim Kerja
Seiring dengan majunya perkembangan dalam
dunia kerja menuntut setiap individu untuk mampu
bekerja sama dan memiliki teamwork yang baik
agar dapat bertahan dalam pola bisnis yang
kompetitif ini. Untuk mendukung hal ini, DC
Cibitung mengadakan training Motivation dan
Team Building pada Senin, 30 November 2015 lalu.
Training ini dihadiri oleh total 39 peserta karyawan
dan karyawati DC Grocery dan DC Fresh level
Supervisor dan Manager. Setiap team memiliki rasa
penuh kekompakan dan percaya diri saat mereka
melalukan fun games seperti permainan
melemparkan nama, permainan menyambung
pipa, yell-yell dan kompetisi display kue-kue
tradisional.
Training
ini
dilakukan
untuk
membangun
budaya
team
yang
positif,
menciptakan team yang solid dan norma-norma
perilaku yang baik agar saling mengenal satu sama
lain dan menyelaraskan suatu tujuan bersama

P

ada hari Minggu, 13 Desember 2015, Guardian Indonesia kembali
mengadakan bakti sosial berupa pengobatan gratis. Dibantu
oleh Karang Taruna Ikatan Remaja Kranji, Guardian melaksanakan
pengobatan gratis di Kantor RW 10, Kranji, Bekasi Barat. Antusiasme
masyarakat sekitar Kantor RW sangat tinggi dimana sekitar 115 orang
datang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pengobatan gratis
ini meliputi penimbangan berat badan, pemeriksaan tekanan darah,
cek gula darah, konsultasi dengan dokter dan pemberian obat sesuai
diagnosa masing-masing pasien. Dengan adanya pengobatan gratis ini,
masyarakat sekitar merasa sangat terbantu.
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Selain melakukan training yang merupakan dasar untuk
membangun kekompakan tim, DC Cibitung juga
mengadakan kegiatan yang melibatkan seluruh karyawan
termasuk anggota keluarga demi memperkokoh rasa
kebersamaan dan menciptakan solidaritas yang lebih
baik dari sebelumnya. Dengan tema ‘Terus Tumbuh dan
Berkembang bersama Pasti Bisa’, seluruh karyawan DC
Cibitung beserta keluarga berkumpul di Water Kingdom
Mekar Sari pada Minggu, 29 November 2015 yang lalu.
Keceriaan tampak dari seluruh karyawan beserta keluarga
yang hadir saat itu. Water Kingdom Mekar Sari pun
dibanjiri dengan total 1524 orang. Family Gathering yang
dihadiri oleh 1524 peserta ini diadakan sebagai
momentum berharga bersama keluarga dengan aneka
kegiatan menarik seperti menyanyi bersama, pengundian
door prize dan lomba joget untuk anak-anak dari para
karyawan DC Cibitung. Kegiatan ini pun dimeriahkan
juga dengan panggung hiburan oleh rekan-rekan yang
ikut menyemarakkan acara ini.

Sensasi
‘MACHETE’
Hero Emerald Bintaro

D

emi selalu memberikan yang terbaik untuk pelanggannya,
HERO Emerald Bintaro mempersembahkan Food Truck
‘Machete’ yang diadakan di lapangan parkir supermarket
pada 12 dan 13 Desember 2015.
Selain menaikan sales dan debit customer, banyaknya jumlah
pelanggan ekspatriat yang tinggal di sekitar toko menjadi
acuan utama Food Truck Machete diadakan. Pengunjung dapat
memenuhi kesukaannya terhadap kuliner Internasional sambil
melepas kerinduan akan makanan khas Meksiko tersebut. Sambil
berbelanja, pelanggan ekspat dan lokal banyak yang berkunjung
dan memberikan respon positif sehingga membuat Hero Emerald
semakin dicintai pelanggannya untuk berbelanja.
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Family Gathering
DC Cibitung Banjiri Water
Kingdom Mekar Sari
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Giant Ekstra Gajayana Malang

NEWS

G

Pagi hari itu, keramaian tampak hadir dari sorak peserta
yang sedang melakukan senam Zumba yang didominasi
oleh ibu-ibu dan anak-anak. Selepas olahraga, peserta pun
dibagikan roti dan susu untuk sarapan sehat bersama.
Pada waktu yang bersamaan, kurang lebih 500 anak turut
hadir untuk mengikuti lomba mewarnai dan menggambar.
Selain itu, disaat perlombaan berlangsung, ada juga
hiburan tarian tradisional dan fashion show dari adikadik lincah nan berbakat yang menceriakan suasana.
Kesempatan ini juga digunakan untuk menarik perhatian
ibu-ibu yang menemani anak lomba dengan diadakannya
Bazaar Giant yang hasil penjualannya cukup signifikan. Tak
kalah menarik, kegiatan selanjutnya adalah lomba yang
sedikit mengasah otak yakni lomba ranking 1 yang diikuti
oleh 100 peserta anak SD. Acara yang ramai dan meriah
tersebut ditutup dengan pengumuman pemenang lomba,
pembagian hadiah dan pengundian door price yang
tentunya ditunggu oleh pengunjung yang datang.

S

ebagai pelaku bisnis ritel, Giant perlu ikut serta
dalam kegiatan kemasyarakatan agar terjalin
hubungan baik antara Giant dan customer. Maka
dari itu, dalam rangka memperingati hari ibu, Giant Bukit
Semarang Baru (BSB) menggelar acara Parenting Education
yang bertajuk ‘Mother, I Love You’ pada Minggu, 20
Desember 2015. Dalam acara ini, Giant BSB bekerja sama
dengan KB – TK An Nur mengadakan Parenting Education
yang meliputi lomba menggambar, demo masak,
dilanjutkan dengan konsultasi dan seminar kesehatan
anak yang diisi oleh tim dokter dari Columbia Asia. Setelah
lomba menggambar, peserta mengikuti outing class
berupa pengenalan produk buah-buahan, sayur segar,
daging dan ikan serta belajar berbelanja. Tujuan dari
kegiatan yang diikuti oleh 123 orang peserta ini tak jauh
dari mengenalkan Giant BSB kepada masyarakat Mijen dan
menjadikannya sebagai tempat belanja mereka sehingga
bisa menambah jumlah customer harian.

Kue Red Velvet
Menarik Perhatian
Pelanggan Giant
Kota Harapan Indah

H

ero Group selalu berupaya meningkatkan traffic customer
dan penjualannya setiap tahun. Kali ini, Departemen Bakery
Giant Kota Harapan Indah mengadakan event Festival Red
Velvet yang ikut serta mendukung program tahunan dari MD Fresh
dalam memperkenalkan produk baru yaitu Red Velvet. Festival ini
diadakan pada periode 24 Desember 2015 sampai 4 Januari 2016.
Untuk menarik perhatian para pelanggan yang sedang berbelanja,
pada festival tersebut dibuat Red Velvet Cake dengan panjang 800
cm, lebar 50 cm dan tinggi 10 cm. Antusias customer terhadap
festival ini pun cukup signifikan yang terlihat dari penjualan Red
Velvet yang cukup tinggi.
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Tepat sebelum malam tahun baru, Giant Gajayana Malang
juga ikut memeriahkan suasana Tahun Baru dengan
membagikan 1000 terompet kepada pelanggan yang
berbelanja. Semangat yang terus tumbuh untuk acara
seperti ini diharapkan terus ada demi kemajuan Hero
Group dimata pelanggan setia.
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Parenting
Education
Giant BSB

iant Ekstra Gajayana Malang menggelar rangkaian
aktifitas kreasi anak bertajuk ‘Zee Nutrifest
bersama Giant Ekstra Gajayana Malang’ pada
Minggu, 13 Desember 2015. Acara ini diadakan pada pukul
6.30 AM sampai 10.00 AM di lapangan area parkir Giant
Gajayana Malang. Acara dibuka oleh sambutan hangat dari
Bapak Rudy selaku Departemen Head Divisi Grocery toko
tersebut.
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KETERAMPILAN
KOMUNIKASI
ASERTIF

NEWS

K

emampuan berkomunikasi dengan baik dan efektif merupakan
faktor penting dari sekian banyak keahlian yang dibutuhkan
khususnya dalam pekerjaan. Seberapa efektif, jelas dan akurat
pertukaran Informasi dengan lawan bicara anda, menandakan sebaik
mana anda dalam berkomunikasi. Saat ini, mengembangkan keahlian
berkomunikasi menjadi hal yang vital dalam dunia pekerjaan. Namun
dalam berkomunikasi, perlu diingat bahwa anda dan lawan bicara
anda memiliki keinginan dan kepentingan yang berbeda. Untuk
menangkap karakter lawan bicara diperlukan keahlian khusus.
Oleh sebab itu, divisi Commercial melaksanakan training Assertive
Communication Skill bagi seluruh karyawan nya.

>
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T

ahun ini adalah tantangan baru dimana management PT. Hero
Supermarket telah menetapkan bahwa anggaran biaya utilitas perusahaan
di tahun 2016 tidak boleh melebihi biaya yang dikeluarkan di 2015
walaupun dengan adanya rencana kenaikan tarif dasar listrik ataupun biaya
bahan bakar minyak yang ditetapkan pemerintah. Keputusan akan penetapan
ini memberikan tantangan baru team Energy Saving untuk lebih bekerja keras
serta mencari terobosan baru yang lebih inovatif. Setelah melewati berbagai
Storage Tank
pilot project serta evaluasi program penghematan di tahun lalu maka beberapa
program yang akan dijalankan di 2016 ini antara lain:
1. Peluncuran Golden Rules tahap ke-2, langkah ini akan bisa memberikan arahan baru kepada divisi operasional sebagai upaya
penghematan biaya utilitas yang selama ini belum tersentuh.
2. Perbaikan sistem Mekanikal dan elektrikal dengan melakukan 12 langkah perbaikan di 48 toko. Dengan penerapan program ini,
perusahaan akan mengeluarkan biaya investasi yang cukup besar dan dari perhitungan sementara bahwa nilai investasi ini akan bisa
kembali sekitar 24 bulan dalam bentuk pengurangan biaya utilitas setiap bulannya.
3. Membangun partnerships dengan Giant Malaysia serta dengan ahli penerapan penghematan energy untuk menghasilkan penghematan
yang lebih maksimal.
4. Mendesign dan menerapkan toko hemat energy dengan membuat pilot project toko baru Giant Ekstra dan Giant Ekspres.
5. Menggantikan Tangki penyimpanan Gas LPG ukuran 50 kg dengan 3000 kg untuk toko-toko dengan pemakaian LPG minimum 2000 kg
per bulan.
6. Membuat Online Pilot project Energy Monitoring untuk semua peralatan di 2 toko yang berjalan, langkah ini diharapkan akan bisa
memberikan gambaran atau data secara umum operasional 24 jam peralatan toko sehingga akan diketahui potensi penghematan untuk
kedepan.
Dengan program kerja diatas diharapkan biaya utilitas 2016 akan mencapai target yang diinginkan. Team energy saving akan senantiasa
memberikan update terbaru dari setiap program yang baru atau yang telah dijalankan.
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Program Baru 2016
Mengawali tahun 2016, team
Saving Energy menyampaikan
ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada
semua pihak atas dukungan
yang telah diberikan selama
ini sehingga program
penghematan yang dijalankan
sepanjang tahun 2015
telah mencapai target yang
diinginkan.

Komunikasi Assertif adalah jenis keahlian dalam berkomunikasi yang
menempatkan kita pada titik tengah antara komunikasi pasif dan
agresif. Dengan mempelajari komunikasi secara asertif, kita akan
dapat mengemukakan pendapat dan perasaan tanpa memaksakan
kehendak dan tidak melanggar hak-hak orang lain atau lawan bicara
kita, lebih terbuka memperhatikan perasaan orang lain, dan yang
terpenting adalah mempercayai orang lain dan diri sendiri.
Divisi Commercial memulai pelaksanaan program Training Assertive
Communication Skill pada hari Senin dan Selasa, 18 dan 19 Januari
2016 beberapa waktu yang lalu. Pelaksanaan program training ini
adalah mulai Januari 2016 hingga September 2016 yang diikuti
oleh 236 karyawan yang terbagi menjadi 16 gelombang. Pada akhir
pelaksanaan program training Assertive Communication Skill ini
diharapkan setiap karyawan divisi Commercial dapat menerapkan
cara komunikasi asertif yang menitikberatkan kepada rasa saling
menghargai, empati tetapi tetap menuju kepada tujuan (objektif)
komunikasi itu sendiri.

ENERGY SAVING
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PROFILE

Bapak Kamal
Store General Manager Giant
Hypermarket Wisma Asri

“K

eberadaanku harus mampu menggenapkanku
dan ketiadaanku harus mampu mengganjilkan” –
merupakan motto Bapak Kamaludin yang bekerja
keras memulai karirnya dari bawah hingga menduduki
posisi yang sekarang. Beliau bergabung di Hero Group dan
pertama ditempatkan di Hero Supermarket Pondok Indah
Terogong selama kurang lebih 7 tahun. Menjadi Staff
Cleaning Service adalah pekerjaan pertamanya dan tentu
posisi beliau meningkat sebagai Staff Household, Supervisor
Non-Food dan Supervisor Frontline.
Pada tahun 2003, Ia dipindahkan ke Giant Hypermarket
Bekasi menjadi Supervisor GMS dan pada tahun yang sama
beliau kemudian menjadi Assistant Department Head Bazaar
di Giant Hypermarket Semanggi selama 2 tahun. Bapak
Kamal yang selalu memperbaiki kinerja diri di toko pun
menghasilkan karirnya terus meningkat menjadi Department
Head GMS Giant Poins Square, lalu Divisi Manager GMS Giant
Wisma Asri Bekasi dan Divisi Manager Fresh Giant Jonggol
Metland Bogor.
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Diakuinya, seluruh pencapaian yang diraih merupakan hasil
dari kerjasama seluruh tim serta dukungan dari keluarga.
“Kuatkan dan luruskan niat, lalu jalankan niat itu dengan
ikhlas tanpa putus asa dan penuh kejujuran. Apapun
hasilnya, syukurilah karena itu merupakan yang terbaik
untuk dijalani..”, ujar Bapak Kamal yang tidak terlena dengan
pencapaian yang sudah diraih saat ini dan selalu berusaha
untuk memperbaiki diri.
Beliau pun berharap agar PT. Hero Supermarket Tbk semakin
maju serta tetap menjadi leader dalam bisnis ritel di
Indonesia yang muaranya mencapai kesejahteraan karyawan
dan menjadi tempat bekerja utama, berkarya dan tempat
berbelanja yang menyenangkan untuk customer. Dengan
seiring berjalannya waktu, buah dari sinergi kerjasama
seluruh komponen yang ada mewujudkan koperasi
karyawan Anugerah yang semakin kuat dan mandiri.

safety alert
BAHAYA
STOP
KONTAK

URAIAN KEJADIAN

telah terjadi kebakaran di area elektronik yang
disebabkan stop kontak listrik terbakar (konsleting)

RINCIAN KEBAKARAN

Stop kontak tipe Kabel Roll terbakar karena
kelebihan beban listrik

KEMUNGKINAN PENYEBAB LANGSUNG

Penampang kabel listrik tidak standart sehingga
kelebihan beban

KEMUNGKINAN PENYEBAB DASAR

1. kurangnya perhatian terhadap risiko bahaya kebakaran
2. penggunaan jenis stop kontak yang tidak benar
3. Kurangnya kontrol/pengawasan atasan terhadap area
kerja dan perlengkapan kelistrikan
4. SOP tidak dijalankan dengan benar

TINDAKAN KOREKSI SEGERA

Burnt Electric Socket

1. Perbaiki segera instalasi listrik dan ganti stop kontak
yang tidak standart
2. Lokasi kejadian diamankan dan investigasi kemudian
dilaporkan ke LP HO
3. Kejadian tersebut disosialisasikan keseluruh toko dan
karyawan PT Hero Supermarket Tbk

tindakan yang harus
dilakukan

1. Penyelidikan akan dilaksanan sehubungan
dengan potensi terjadi kebakaran besar
2. Pertemuan membahas tentang safety
khususnya mengenai instalasi listrik dan resiko
di area kerja yang dilakukan oleh SGM/MOD/Building Manager
3. Pengecekan secara rutin kondisi instalasi listrik
khususnya stop kontak minimal sebulan sekali
4. Penggantian instalasi listrik yang sudah tidak
layak pakai atau tidak sesuai standart.
5. Matikan atau cabut stop kontak apabila pulang
kerja atau sudah tidak digunakan lagi.
6. Penunjukan penanggung jawab pengecekan
dan pemeliharaan instalasi listrik
7. Memberikan pelatihan kepada teknisi atau
orang yang ditunjuk untuk pemeliharaan instalasi listrik tersebut.
8. Sidak secara rutin oleh Property dan LP untuk
memastikan prosedur berjalan dengan baik
9. SOP mengenai instalasi listrik harus dilaksanakan sesuai dengan baik dan benar

STOP KONTAK YANG
TIDAK STANDART

Kabel Roll sering ditemukan
seperti ini untuk Dispenser.

Stop Kontak tipe Roll yang
tidak standart digunakan
diletakkan dibawah meja

Stop Kontak tidak standart
dan bertumpuk

STOP
KONTAK
STANDART
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Berbagai pengalaman yang dijalaninya pantas untuk Bapak
dari 3 anak perempuan ini menjabat menjadi Store General
Manager di Giant Hypermarket Wisma Asri pada tahun 2014.
Selain posisi yang saat ini dijabat, Ia pun juga dipercaya
menjadi Ketua Koperasi Karyawan perusahaan. Menduduki
posisi yang sekarang memicu beliau harus mampu membagi
waktu, tenaga dan pikiran antara tugas sebagai Store
General Manager yang harus berkontribusi penuh atas
tanggung jawab di toko dan juga sebagai Ketua Koperasi
Karyawan Anugerah PT. Hero Supermarket Tbk yang harus
tetap melayani kebutuhan anggota.

LP INFO
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HLC INFO

TIPS

TEAM
BUILDING
DISTRIBUTION
CENTER

5 KIAT MENGHILANGKAN
RASA MALAS PASCA LIBUR PANJANG
TAK JARANG, SETELAH MELEWATI NATAL DAN TAHUN BARU, BAGI ANDA YANG CUTI
DAN MERASAKAN LIBUR PANJANG, BERAT RASANYA UNTUK MEMULAI AKTIFITAS
LAGI DI KANTOR. KARENA TERLALU BERSENANG-SENANG, SAAT MEMASUKI HARI
PERTAMA KERJA PASTI AKAN MEMBUATMU MALAS DAN TIDAK SEMANGAT UNTUK
KEMBALI BEKERJA. NAMUN, BAGAIMANA AGAR BISA KEMBALI SEMANGAT BEKERJA?
INILAH KIAT-KIAT UNTUK MELAWAN RASA MALAS:

Tidur Lebih Cepat
Tidur lebih cepat akan
membuatmu untuk
mendapatkan jam tidur
yang baik. Tidur lah lebih
awal agar Anda bisa merasa
segar keesokan paginya.

P
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Distribution Center (DC) Cibitung,
merupakan salah satu Support Division di
Hero Group. Meskipun sebagai Support
Division, setiap karyawan yang ada di
DC masing-masing memiliki target, baik
target secara individu maupun target
secara tim. Dalam pencapaian target,
diperlukan langkah-langkah sistematik
untuk mengembangkan pemahaman
setiap individu melalui pengenalan diri
dan dinamika kelompok atau tim dengan
berbagai nilai yang terkandung didalamnya,
serta pengkondisian nilai-nilai tersebut
dalam pemahaman diri dan kerjasama.
Menyadari pentingnya kerjasama dan
koordinasi antar karyawan dan tim

Siapkan mentalmu untuk segala
keperluan untuk menunjang
pekerjaanmu di kantor. Berikan energi
positif untuk memulai bekerja karena
semua pekerjaan akan terasa ringan
jika dikerjakan dengan niat yang tulus.

Minum Air
dengan Madu

yang ada di DC sebagai salah satu dasar
pencapaian target dan berdasarkan Analisa
Kebutuhan Pelatihan / TNA (Training Needs
Analysis) yang dilakukan oleh HLC dengan
Tim Manajemen DC, maka dilaksanakan
“Motivation and Team Building Training” bagi
para karyawan DC.

permainan ini. Kelompok yang berhasil
melakukan permainan dengan waktu yang
tercepat, merupakan pemenang dalam sesi
ini.

Pada sesi ketiga, dilakukan aktivitas “Pipe
Line Game”, dimana setiap kelompok
dituntut ketangkasan, konsentrasi,
Team Building yang diikuti oleh para Manager kerjasama dan strategi yang baik agar dapat
dan Supervisor ini, dilaksanakan di lapangan menjadi pemenang dalam sesi ini. Pada
DC Cibitung, dengan total peserta 39 orang. sesi terakhir atau “Closing Game and Wrap
Up”, para peserta diberikan motivasi yang
Para peserta dibagi menjadi 4 kelompok,
merupakan penutup dan kesimpulan dari
dan sebagai langkah awal, setiap kelompok
seluruh rangkaian sesi Team Building yang
digali kreativitasnya untuk membuat yel-yel
telah mereka ikuti. Team Building yang
kelompok sesuai dengan nama kelompok
dilaksanakan pada 30 November 2015 ini,
masing-masing.
bertujuan untuk menambah motivasi kerja
para karyawan DC sehingga mereka dapat
Untuk sesi pertama, dibuka dengan
membawa semangat kerja yang positif bagi
sambutan dari perwakilan Manajemen
timnya dan dapat memberikan hasil yang
DC dan dari perwakilan Manajemen HLC,
lebih efektif dibandingkan dengan kerja
kemudian dilanjutkan dengan energizer
bagi semua peserta yang dilakukan oleh tim perorangan. Diharapkan juga, mereka dapat
HLC sebagai fasilitator. Pada sesi kedua, para memimpin timnya secara efektif, mampu
berkomunikasi dengan baik, sehingga tim
peserta dituntut kerjasama dan komunikasi
yang baik didalam kelompok melalui aktivitas mereka dapat menjadi tim yang juara di
“Toss Name Game”, dimana setiap kelompok setiap divisinya.
diberikan target waktu dalam melakukan

Bagi Anda yang sedang tak bergairah, jauhkan minum kopi karena kopi
bisa membuat tubuh kehilangan
cairan. Sebagai gantinya, minumlah
air hangat dengan campuran madu
dan lemon, yang tentunya bisa
meningkatkan sistem imun tubuh.

Olahraga Pagi

Mulai lah berolahraga di pagi hari
seperti jogging, bersepeda atau senam
ringan. Faktanya hal ini akan memberi
rangsangan metabolisme dalam tubuh
dan respon cepat pada otak dan Anda
pun bisa berpikir secara cepat.

Meniru Seseorang
yang Sukses

Mengkhayal menjadi orang sukses tak
ada salahnya bukan? Set your goal.
Memiliki role model untuk menjadi
pacuan kesuksesan Anda adalah hal
yang paling memungkinkan agar Anda
termotivasi untuk mulai bekerja
kembali.

HERO NEWS QUIZ
JANUARI 2016

Program apa yang dicanangkan Hero
Group yang memberikan detail informasi
penempatan tiap produk di display pengecer?
A. Planogram
B. Logistic Management
kirimkan jawaban serta NRP Anda ke alamat email
berikut: internal_com@hero.co.id with email subject :
HERO QUIZ JANUARI
Jawaban Quiz Hero News Desember 2015:
A. METOD Kitchen System
Pemenang :
1. Imam Turmudji (99100385)
2. Vendi Saputra (99131829)
Hadiah akan dikirimkan ke alamat masing-masing.

ilustrasi dari freepik.com
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ada dasarnya, suatu organisasi, atau
suatu divisi di dalam perusahaan,
merupakan sebuah kelompok yang
terdiri dari individu-individu yang berasal
dari latar belakang yang berbeda. Perbedaan
yang ada didalam masing-masing individu
terkadang dapat menjadi salah satu
penyebab masalah potensial bagi organisasi
dalam mencapai tujuannya.

Siapkan Dirimu
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