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FROM
EDITOR

Kontributor
Tri Darmayanti (Internal Comm), Fia Arwinta (External Comm), Pamela 
Octavianie (External Comm), Helen Marlina (External Comm), Andika 
Saputra (CSR), Suparlan (CSR), Lucky Untung (Hero Supermarket), Linda 
(Giant), Evi Nurulita (Guardian), Liong Hok Min (HLC), Ageng Andreas 
(Training Commercial), Mardi Utomo (Properti).

Kebersamaan adalah kunci kekompakan karena akan 
membuat kita semakin kuat. Mengawali awal tahun 2016, 
suasana keakraban dan kekeluargaan terlihat jelas dari 

kemeriahan acara Hero Moving Forward yang diadakan pada 
pertengahan bulan ini. Acara ini juga menjadi momen silaturahmi 
untuk sekian banyak peserta yang berasal dari seluruh Indonesia.

Tak lupa, demi meningkatkan kesadaran masyarakat dan gaya 
hidup sehat, kegiatan Donor darah sebagai salah satu rangkaian 
kegiatan CSR kembali diadakan pada bulan ini guna mendukung 
stok darah nasional. Para karyawan Internal kantor pusat pun 
menunjukan kepedulian sosialnya dengan cara mendonorkan darah 
dan mengikuti Health Talk Show di Ballroom lantai 5 Graha Hero 
Head Office. Terima kasih bagi Anda yang telah mendonor!

Selebihnya, IKEA Indonesia berhasil menyelesaikan proyek 
pembangunan 100 septik tank. Partisipasi pelanggan dalam 
membeli IKEA Blue Bag ditambah sumbangan dari IKEA yang 
diberikan untuk proyek sanitasi limbah. Proyek IKEA Blue Bag 
merupakan sebuah inisiatif program berkelanjutan bagi masyarakat 
dan lingkungan, dalam hal peningkatan sarana sanitasi. Sebuah 
Inisiatif kepedulian dari IKEA yang sangat mendukung keramahan 
lingkungan untuk masyarakat dan lingkungan.

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

Arief Istanto
Editor in Chief

Natalia Lusnita
Managing Editor

Risda Antemas
Editor

Amy Yulia Gultom
Creative Designer

Diana Kamila
Editor

Oktavia Wiliasih
Editor

Audi Hadiwijaya
Creative Designer

3

PT Hero Superm
arket Tbk | Hero New

s February 2016



Presiden Direktur, PT Hero Supermarket Tbk

Untuk tahun kedua berturut-turut, Manajemen kembali 
menyelenggarakan pertemuan tahunan untuk seluruh tim 
operasional dan karyawan Head Office dalam event Hero 

Moving Forward. Forum ini dinilai penting sebagai salah satu media 
untuk berkomunikasi dengan seluruh pemegang kepentingan dalam 
perusahaan untuk menyampaikan pencapaian perusahaan di tahun lalu 
dan memberikan arahan serta fokus utama di tahun yang sedang berjalan. 

Seminggu sebelum Hero Moving Forward 2016, kita mengadakan 
pertemuan operasional yang dihadiri oleh para Territory Head dan 
Regional Manager secara nasional, dengan tujuan agar pesan yang 
ingin disampaikan Manajemen dalam Forum nantinya telah dimengerti 
sebelumnya, dan pesan yang sama pula yang akan diteruskan ke tim 
operasional lainnya. 

Di 2015 Perusahaan mencatat pertumbuhan penjualan yang baik dengan 
total penjualan meningkat 12% dari tahun sebelumnya, meskipun secara 
fakta kita juga menutup beberapa toko kita khususnya untuk format 
toko kecil. Format Giant hypermarket maupun supermarket sendiri 
memperoleh peningkatan pangsa pasar dibandingkan dengan para 
pesaingnya. Pertumbuhan penjualan yang solid berhasil dicapai sepanjang 
tahun, terutama di Giant Supermarket. Arus kas bebas meningkat secara 
signifikan dan Perusahaan mengakhiri tahun dengan kondisi arus kas 
bebas yang positif. 

Hasil di tahun 2015 ini membuktikan bahwa strategi yang telah kita jalankan 
sejak acara Hero Moving Forward 2015 berhasil dan menunjukkan bahwa 
kita sudah berada di jalur yang benar. Tentu saja, masih banyak yang harus 
dibenahi dan diperbaiki, kita belajar dari kegagalan dan kesuksesan kita, 
tetapi tidak berarti kita mengganti strategi kita setiap tahun. 

Jadi, di tahun 2016 fokus penting Perusahaan adalah untuk tetap 
menjalankan strategi di tahun 2015. Kita akan tetap fokus pada hal-hal 
fundamental kita, ekspansi yang berkualitas; lebih baik dari kompetitor 
kita dalam mengerti konsumen kita. Dukungan kuat dari back office  
terus diperlukan, demikian juga dengan solusi-solusi terbaru dari IT 
untuk mendukung pertumbuhan kita. Kita perlu menyederhanakan lagi 
prosedur-prosedur dengan tujuan membantu tim operasional di lapangan 
lebih baik lagi.

Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat 
kepada toko-toko yang berhasil meraih prestasi terbaik selama tahun 
2015 dan mendapatkan penghargaan. Namun demikian, saya salut untuk 
upaya tak kenal lelah dari semua yang ada di PT Hero Supermarket Tbk. 

Mari bergerak lebih maju di 2016!

STEPHANE
DEUTSCH

PRESIDENT
MESSAGE
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OPERATIONS 
MEETING

Seminggu sebelum Hero Moving Forward (HMF) 2016, level 
manajemen mengadakan Operation Meeting pada Selasa, 9 
Februari 2016 lalu. Meeting ini pada umumnya hanya dilakukan 

oleh Leadership Team (LT) members dan Territory Head (TH) dan 
kemudian informasi akan diteruskan kepada setiap Regional Manager 
(RM). Berbeda dengan sebelumnya, kali ini meeting diadakan dengan 
seluruh LT members dan kurang lebih 50 orang dari TH dan RM di 
Ballroom lantai 5 Graha Hero.

Operation Meeting kali ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesan 
yang akan disampaikan dalam HMF nanti sesuai dan dipahami oleh para 
TH dan RM yang menjadi peserta di meeting pada hari itu. Sehingga 
diharapkan pada saat HMF, mereka akan dengan mudah menyampaikan 
dan mengkomunikasikan pesan ini kepada para Store Manager.

Presentasi ini dibuka oleh Bapak Stephane Deutsch yang 
memaparkan mengenai key focus untuk tahun 2016. Setelah 
memaparkan hal tersebut, beliau meyakinkan bahwa seluruh 
peserta mengerti apa yang beliau sampaikan dengan 
membuka sesi tanya jawab pun dipersilahkan agar materi 
yang sedang dibicarakan lebih fresh in mind. Sesi presentasi 
dilanjutkan dengan Commercial plan yang disampaikan oleh 
Bapak Herve Lachize, Supply Chain updates oleh Bapak Heru 
Pribadi, Bapak Carl Stanaway yang menerangkan mengenai 
perkembangan hasil kampanye energy saving dan rencana 
ekspansi serta Bapak Arief Istanto yang memaparkan 
mengenai prioritas CSR Hero Group.

Meeting ini pada akhirnya ditutup oleh Bapak Xavier Thiry yang 
memaparkan mengenai target penjualan realistis. Bapak Stephane pun 
kembali membuka sesi tanya jawab agar semua peserta dapat memahami 
tujuan meeting dan mempersiapkan untuk forum HMF ini.

SPECIAL
REPORT
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HMF 2016 bertempat di Intercontinental Dago 
Pakar, Bandung selama 3 hari dan 2 malam. 
Dihadiri oleh kurang lebih 320 peserta 

undangan termasuk para Leadership Team member, 
Executive Leader dari kantor pusat dan tim operational 
dari Indonesia Food Business.

Setelah semua peserta berkumpul di Ballroom hotel, sesi 
presentasi dimulai pukul 11.30 disambut oleh opening 
dance, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan 
lagu Indonesia Raya dan doa bersama. Dan yang 
sudah Bapak Stephane Deutsch janjikan yakni ingin 
memperbaiki Bahasa nya, beliau pun menyampaikan 
pidato pembukanya dengan Bahasa Indonesia dan 
disambut baik oleh seluruh partisipan. Selanjutnya,  
beliau mempresentasikan kilas balik performa 2015. 
Bapak Stephane Deutsch menyampaikan bahwa kita 
masih membutuhkan satu tahun lagi untuk menjalankan 
strategi yang dijalankan di tahun 2015. Dimana Strategi 
tidak diubah setiap tahun melainkan disesuaikan dan 

HERO MOVING
FORWARD 
2016

Di awal tahun 2016 ini PT Hero Supermarket 
Tbk kembali mengadakan rangkaian acara 
tahunan Hero Moving Forward 2016. Tujuan 
acara ini adalah untuk mengulas standar 
dan performa kerja tahun 2015 serta target 
dan fokus utama tahun 2016. Selain itu, 
meeting ini digunakan untuk memberikan 
penghargaan kepada toko-toko dengan 
prestasi terbaik.

STEPHANE DEUTSCH

HERU PRIBADI

ARIEF ISTANTO

WAHYU TRIKUSUMOXAVIER THIRY

SPECIAL
REPORT
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diperkuat. Dengan demikian di tahun 2016 ini Bapak 
Stephane Deutsch kembali mengingatkan  beberapa 
fokus diantaranya menyederhanakan SOP kita serta 
memiliki back office yang kuat yang harus dapat 
mendukung tim operasional di lapangan.

Berikutnya, Bapak Xavier Thiry mempresentasikan 
mengenai Result 2015 dan menunjukan kepada kita 
bahwa Perusahaan dalam kondisi keuangan yang 
sehat dengan arus kas yang lancar serta bebas hutang. 
Dilanjutkan oleh Bapak Herve Lachize yang menjelaskan 
tentang prioritas utama dalam rencana Commercial dan 
projek apa saja yang sedang dan akan dicanangkan. 
Projek tersebut termasuk Planogram, toko Gerilya 
sebagai model komersial yang baru dan beberapa 
projek lainnya demi meningkatkan penjualan dan 
aliran pelanggan. Kemudian, Bapak Heru Pribadi selaku 
Direktur Supply Chain menyampaikan tentang apa saja 
di tahun 2015 yang sudah dicapai seperti memperbaiki 
shrinkage dengan menetapkan pondasi yang kuat 
untuk DC dan sebagainya. Beliau pun menegaskan 
fokusnya untuk mengintegrasi produknya melalui DC di 
Pulau Jawa yang merupakan salah satu rencana Supply 
Chain di tahun 2016.

Ditengah presentasi berlangsung, Bapak Stephane 
Deutsch kembali keatas panggung untuk memandu 
Interactive Games dengan beragam pertanyaan menarik 
seputar pengetahuan umum kita tentang perusahaan. 
Peserta dengan antusias menjawab 20 pertanyaan 
melalui token digital. Hasil dari jawaban para peserta 
langsung dihitung dan diumumkan. Peserta dengan 
nilai tertinggi mendapatkan hadiah berupa LED TV 32 
inch, Tablet 7 inch dan DVD Player.

Setelah selingan itu, sesi presentasi pun dilanjutkan 
dengan mengundang Bapak Stefanus Muliato 
yang memaparkan tentang rencana dan strategi IT 
untuk 2016. Selanjutnya, Bapak Carl Stanaway pun 
menerangkan program Energy Saving yang bertujuan 
untuk menurunkan biaya utilitas di tahun 2016 dengan 
melakukan tindakan pengurangan energi yang lebih 
baik di toko, mal, gudang dan kantor. Bapak Hadrianus 
Wahyu juga mempresentasikan mengenai visi misi 
untuk mencapai target tahun ini. Tak lupa, Bapak Arief 
Istanto memaparkan mengenai Unknown Shrinkage 
dan prioritas CSR Hero Group. Beliau menjelaskan 
program yang difokuskan untuk meningkatkan 
kesejahteraan petani yang akan menghasilkan produk 
fresh berkualitas tinggi. Ini pun akan menghasilkan 
kepuasan pelanggan dan mempertahankan bisnis.

Sesi presentasi pun ditutup dengan sesi 
Tanya jawab yang langsung diajukan 
oleh beberapa peserta yang hadir kepada 
para LT members. Seluruh kegiatan 
dan presentasi hari itu dirangkum oleh 
Bapak Ipung Kurnia selaku Presiden 
Komisaris Hero Group. Kehadiran stand 
up comedian yang tak diduga oleh peserta, 
yakni Cak Lontong dan Akbar Item yang 
membawakan tema Customer Service 
dengan gaya khas Komedian mereka 
berhasil mengocok perut para peserta 
dengan cerita-cerita lucunya.

Cak Lontong & Akbar Item

STEFANUS MULIANTO IPUNG KURNIA

XAVIER THIRYHERVE LACHIZE CARL STANAWAY

SPECIAL
REPORT
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Pada malam hari, peserta berkumpul di Area 
Pool untuk menikmati BBQ Dinner. Sambil 
menikmati sejuknya udara dan keelokan Dago 
Pakar, Band Donicoustic dengan lagu-lagu slow 
nya menghibur peserta sambil menikmati makan 
malam. Semakin malam, suasana semakin meriah 
dengan adanya pengocokan Doorprize dan lomba 
Karaoke yang telah dibagi menjadi 18 group. 
Setiap perwakilan group sangat bersemangat 
menunjukan kebolehannya dalam bernyanyi untuk 
mengumpulkan poin bagi group nya. Kegembiraan 
tampak dirasakan oleh para peserta yang ikut 
bergoyang menikmati musik malam itu dan semua 
bertahan hingga larut malam. 

HARI 2
TEAM 
BUILDING

SPECIAL
REPORT
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Pada hari kedua Hero Moving Forward, 

seluruh peserta mengikuti kegiatan 

Team Building pada pagi hari. Team 

terbagi menjadi 18 team dengan mengikuti 

9 jenis permainan yang memerlukan 

kerjasama, kekompakan, dan pengaturan 

strategi agar dapat menyelesaikan 

permainan dengan catatan waktu yang 

terbaik. Semangat berkompetisi sungguh 

terasa di setiap sesi permainan namun hal 

terpenting dalam kegiatan ini bukanlah 

hanya kemenangan, namun keikutsertaan 

yang dapat meningkatkan kinerja karyawan 

secara keseluruhan, meningkatkan kerjasama 

antara anggota tim dan seluruh tim, 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan 

membantu untuk memperluas pemahaman 

tujuan perusahaan. Setelah kurang lebih 

3 jam, poin dari setiap tim diakumulasi 

untuk mengetahui pemenang yang akan 

diumumkan pada Awarding Night.

SPECIAL
REPORT
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Pada malam hari, acara HMF dilanjutkan dengan sesi makan malam dan 

Awarding Night yang kali ini mengangkat tema “Wild Wild West”. Seluruh 

peserta nampak hadir dengan kostum bertema cowboy / cowgirl. Beberapa 

peserta tampil maksimal dengan kostum ala lone ranger lengkap dengan busur, 

pistol dan beberapa peralatan pendukung lainnya. Sambil menunggu Awarding 

Night dimulai, peserta dapat mengabadikan momen di Photo Booth yang telah 

disediakan serta mencoba serunya mengendarai banteng di arena ‘Bull Riding’ 

yang juga disediakan untuk menghibur peserta yang datang.A
W

A
R

D
IN

G
 

N
IG

H
T

SPECIAL
REPORT
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Sesi awarding night di awali dengan pengumumam 
penting dari Bapak Stephane Deutsch yang naik ke atas 
panggung untuk memberikan tantangan bulan ini kepada 
semua toko untuk memecahkan rekor penjualannya di 
tanggal 27-28 Februari ini. Dimana toko-toko yang berhasil 
memecahkan rekor penjualannya versus tahun lalu pada 
periode yang sama akan mendapatkan hadiah berupa 
Voucher senilai Rp. 500.000 per karyawan. Pesan ini pun di 
respon dengan sangat baik oleh peserta yang hadir. 

Sesi Awarding Night ini juga digunakan untuk 

mengumumkan toko-toko yang meraih penghargaan 

berdasarkan ketegori berikut:

Click Band

Peserta pun dikejutkan dengan penampilan 
penyanyi Mikha Tambayong dan Alika 
dengan lagu-lagu masa kininya. Penampilan 
dari Band Top 40 menghibur peserta di 
penghujung acara, terutama saat Bojes 
sang penyanyi mengajak peserta bernyanyi 
dan bergoyang bersama. Selain meeting 
dan kegiatan team building, acara HMF ini 
juga menjadi ajang silaturahmi untuk sekian 
banyak peserta yang berasal dari seluruh 
Indonesia. Dengan kebersamaan yang 
dirasakan dan apresiasi yang diberikan, 
diharapkan Hero Group terus tumbuh dan 
mencapai target luar biasa di tahun 2016.

Best CSR Donation:
Hero Pondok Indah Mall
Giant Cikarang Jababeka

TOP 3 Sales Growth:
Giant Ekspres Cinere Mall
Giant Ekspres Cilandak KKO
Giant Ekspres Bandung Setrasari

TOP 3 PBIT Improvement:
Hero Emerald Bintaro
Giant Nangka Pekanbaru
Giant Ekspres Cilandak KKO

Best CSR Initiative: 
Hero Emerald Bintaro
Giant Magelang Pakelan

TOP 3 Fresh Sales Growth:
Giant Ekspres Cinere Mall
Giant Ekspres Bandung Setrasari
Giant Ekspres Jogja Urip Sumoharjo

Mikha 
Tambayong

ALIKA

Selain itu penyerahan secara simbolis Service Year Award kepada karyawan dengan 
masa kerja 10, 15, 20, 25, 30 dan 35 tahun yang diberikan oleh Bapak Stephane 
Deutsch dan Bapak Arief Istanto. Tak lupa hadiah Interactive Games dan Best Team 
Building juga diserahkan untuk para pemenang. Best Team Building

Best Dress

SPECIAL
REPORT
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Mitos dan Fakta Air” ini menghadirkan dua pembicara yakni Dr. 
Samuel Oetoro, MS, Sp.GK dari RS MRCCC Siloam Semanggi dan dr. 
Aninda Perdana sebagai Health Marketing Manager AQUA. Ballroom 
lantai 5 Graha Hero diramaikan oleh 190 peserta yang hadir dengan 
rasa  penasaran sehingga  menimbulkan banyak pertanyaan menarik 
seperti ‘Apakah mitos atau fakta jika mengonsumsi air hangat dapat 
menghancurkan lemak?’ Pembicara pun menjelaskan bahwa tidak 
ada penelitian ilmiah yang membuktikan air hangat bisa membakar 
lemak, jadi ini adalah Mitos belaka.

Keseruan acara berlanjut saat pembagian doorprize bagi yang 
mengikuti talkshow yang juga bagian dari rangkaian acara yang 
ditunggu. Barang tersebut termasuk TV 32”, Dispenser dan peralatan 
masak.

Sebelum peserta mengikuti Talk show, mereka pun diajak berkeliling 
mengetahui perjalanan siklus air, elektrolisa air dan juga 5 tahap 
pemilihan sumber mata air yang jernih dan dapat dikonsumsi. Ada 
juga  hadiah bagi mereka yang bermain Spin Board tergantung 
dimana panahnya berhenti. Hadiah  terdiri dari payung, kaos dan 
sebotol aqua. Selain itu, pengunjung juga bisa berfoto dengan latar 
belakang gunung yang merupakan sumber mata air terpilih dengan 
mengenakan properti yang disediakan.

Terima kasih atas kontribusi para pendonor. Setetes darah Anda 
sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Keep finding the 
HERO in you.

Di awal tahun 2016, CSR Hero Group bekerjasama dengan 
PMI Tangerang Selatan mengadakan kegiatan sosial Donor 
Darah yang diadakan pada hari Rabu, 3 Februari 2016 

di Ballroom lantai 5 Graha Hero Head Office. Pendaftaran tepat 
dibuka pukul 09.00 sampai 11.45 pagi. Para peserta yang ramai 
berdatangan mengantri untuk mendaftar. Setelah mendaftar, 
mereka pun harus mengecek tensi darah dan HB terlebih 
dahulu untuk bisa mendonorkan darahnya. Sambil menunggu 
panggilan, mereka pun dengan senang hati berfoto ria dengan 
frame instagram Donor Darah yang bisa mereka unggah di sosial 
media dengan hashtag Blood Donation Hero Peduli.

Total pendaftar mencapai 143 peserta, namun sayangnya banyak 
yang ditolak untuk mendonor karena kondisi kesehatan yang 
tidak prima saat itu. Kantong darah yang berhasil terkumpul 
mencapai 93 kantong darah. Peserta yang berhasil mendonorkan 
darahnya mendapatkan refreshment meal termasuk mie instan, 
susu dan energy drink beserta shopping vouchers untuk 50 
pendonor pertama.

Tujuan kegiatan ini demi mendukung / menambah stok darah 
nasional, meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepedulian 
sosial dan gaya hidup sehat bagi karyawan.

Kegiatan ini pun didukung oleh aktifitas tambahan yakni Health 
Talk Show. Acara ini dimulai pada pukul 12.30 sampai 13.30. 
Bekerjasama dengan Aqua, talkshow dengan tema “Membedah 

DONOR DARAH & 
HEALTH TALK SHOW

CSR NEWS
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Senin, 4 Januari 2016 Giant Maspion menyelenggarakan Istigosah karyawan 
bersama 30 anak yatim piatu dari Panti Asuhan Rodhiyatul Banat dari 
kecamatan Wonocolo. Bertemakan ‘Happy New Year 2016, Prove Your 

Action Now!’ acara ini diselenggarkan di area loading Giant Ekstra Maspion. 
Sejumlah 300 karyawan serta SPG Tenant shift pagi dan shift siang mengikuti 
acara yang dimulai tepat pukul 14.00 WIB ini. Tak hanya istigosah, event ini juga 
menghadirkan Dr. H. Nasaruddin, S.Ag, M. Ed, Dosen dari IAIN Sunan Ampel 
Surabaya untuk memberikan tausiyah kepada seluruh team Giant Maspion 
tentang “Motivasi & Etos Kerja.”

Giant Maspion selalu membuat event rutin dengan tema yang berbeda untuk 
karyawan. Diharapkan dengan adanya event internal yang rutin, kekompakan 
team Giant Maspion akan semakin solid. “Semoga dengan adanya event ini dapat 
memacu semangat team Giant Maspion dan membuat kinerja lebih baik lagi di 
tahun 2016 dan tahun - tahun berikutnya,” ucap Ibu April Wahyu Widati selaku 
Store Manager Giant Maspion.

Pada kesempatan lain, kali ini Giant Maspion 
mengundang Whiz Kids Play School dari 
Jl. Nginden Intan Selatan C-7 Kecamatan 
Rungkut Surabaya pada 18 dan 19 Januari 
2016. Secara bergantian, sejumlah 104 
murid kelas Nursery dan Pre-Kindergaten 
hadir di Giant Maspion Surabaya.

Mereka diajak berkeliling untuk mengenal berbagai produk yang dijual di Giant Maspion. Para 
murid usia dua hingga tiga tahun ini dengan antusias mendengarkan penjelasan sederhana 
dengan pengantar bahasa inggris mengenai berbagai produk tersebut. Mulai dari peralatan 
elektronik, perlengkapan kebersihan, hingga sayur mayur, buah - buahan serta daging dan ikan.

GIANT 
MASPION

SEMANGAT 
JANUARI 2016

’Semangat’ - itulah tagline Giant Maspion untuk mengawali 
tahun 2016 ini. Pada bulan Januari 2016 ini Giant 
Maspion melaksanakan berbagai program baik untuk 
customer maupun karyawan internal. Acaranya meliputi 
Istigosah bersama anak yatim, kunjungan dari Whiz Kidz 
Play School, Senam Produgen, Donor Darah serta 
Kampanye Food Safety kepada karyawan.

Pada kesempatan ini juga diberikan penghargaan 
pada dua karyawan terbaik selama tahun 2015, 
yakni Danang Ariyanto dari kasir serta Saiful 
Anam dari Produce. Acara ini semakin dikemas 
apik dengan Pesta Rombong di akhir acara. 
Para karyawan dipersilahkan memilih dua menu 
makanan favorit dari empat stand pedagang 
kaki lima yang sengaja dihadirkan untuk event 
tersebut, yakni penjual Sate Klopo, Tahu campur, 
Siomay, dan bakso daging sapi.
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Pada Selasa 19 Januari 2016 Giant Maspion juga mendapatkan kunjungan 
AGCA Center, yakni sekolah untuk anak kebutuhan khusus di Surabaya. 
Tidak kurang 12 anak yang diantaranya adalah penyandang autis serta 
hiperaktif beserta 12 guru pendamping datang ke Giant Maspion.

Untuk kegiatan sosial di bulan Januari 2016, Giant Maspion bekerjasama 
dengan PMI dan Nestle menyelenggarakan acara donor darah pada 
Sabtu, 23 Januari 2016 di area pintu masuk customer. Giant Maspion telah 
menyiapkan ruangan serta enam bed khusus untuk Donor Darah. Event ini 
bertujuan membantu PMI menambah stok kantung darah PMI yang makin 
menipis disebabkan oleh membludaknya stok permintaan darah untuk 
korban Demam Berdarah Dengue (DBD). Sejumlah 104 orang mendaftar 
di booth PMI mulai dari karyawan, tenant serta customer, yang sangat 
antusias untuk menyumbangkan darahnya. Sebanyak 68 kantong darah 
pun berhasil diterima PMI.

Event selanjutnya adalah Senam Sehat bersama Produgen yang 
diselenggarakan di area parkir Maspion Square Mall. Event ini dimulai 
tepat pukul 07.00 dengan menampilkan tiga instruktur senam mulai 
dari Senam Aerobik, Senam Zumba serta Senam Produgen, yang diikuti 
oleh peserta dari Surabaya dan sekitarnya. Berbagai Door Prize menarik 
diberikan kepada peserta yang beruntung mulai dari Sepeda Lipat, 
Dispenser, Kipas angin serta voucher belanja Giant senilai total Rp. 
1.500.000,-.

Di bulan Januari ini, Giant Maspion juga menyelenggarakan Kampanye 
Food Safety kepada karyawan. Penjelasan dimulai dari pentingnya 
mengenakan peralatan maupun perlengkapan food safety hingga 
berbagai tahapan pengolahan produk sesuai standar Food Safety 
kepada karyawan per department serta kampanye pentingnya cuci 
tangan. Team dari Giant Maspion juga membuat gerakan senam cuci 
tangan agar lebih mudah diingat serta diterapkan dalam berbagai 
aktivitas karyawan. Tak hanya gerakan senam, team juga membuat 
lirik dan lagu ”Cuci Tangan” agar lebih fun dilakukan dan mudah 
diingat.

Dengan semangat awal tahun, seluruh kegiatan 

di bulan Januari ini diharapkan bisa menambah 

semangat karyawan serta menambah lagi eksistensi 

Giant Maspion di mata pengunjung yang datang.
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Dengan telah selesainya pemasangan 100 septik tank enam 
bulan lebih awal dari jadwal yang ditargetkan, maka enam 
bulan ke depan akan dilanjutkan dengan melaksanakan 
kampanye perilaku terhadap proyek sanitasi melalui edukasi 
kebiasaan hidup sehat dan bersih, melakukan supervisi serta 
program penyuluhan tentang perawatan septik tank.

Kegiatan keberlanjutan Proyek IKEA Blue Bag oleh IKEA 
Indonesia merupakan inisiatif kepedulian dan bagian dari 
semangat IKEA Global yang mengedepankan keberlanjutan 
bagi masyarakat dan lingkungan di bumi ini.

Proyek IKEA Blue Bag telah berjalan sejak toko IKEA Indonesia 
pertama kali dibuka di Alam Sutera pada Oktober 2014. Sebanyak 
100 septik tank knockdown berhasil dibangun dan diselesaikan lebih 

awal bagi masyarakat di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Sebagai tanda selesainya pemasangan 100 knockdown septik tank 
tersebut, pada tanggal 28 Januari 2016 IKEA mengundang sejumlah 
wartawan untuk melihat langsung rumah penduduk yang telah dipasang 
septik tank. Selain itu, para wartawan juga mendapat kesempatan untuk 
melakukan wawancara langsung dengan para penerima bantuan.

Proyek IKEA Blue Bag merupakan sebuah inisiatif program keberlanjutan 
bagi masyarakat dan lingkungan, dalam hal peningkatan sarana sanitasi. 
Kecamatan Penjaringan terpilih sebagai pelaksanaan Proyek IKEA Blue Bag 
karena merupakan salah satu daerah terpadat di Jakarta dengan jumlah 
penduduk lebih dari 300.000 orang dan kepadatan penduduk 8.635 per 
km persegi. Sebanyak 75% penduduknya mengandalkan air tanah sumur 
dangkal, sementara hanya 2% masyarakat di area ini memiliki akses 
terhadap sistem penyaluran air buangan yang disediakan Pemerintah.

Proyek IKEA Blue Bag dapat dijalankan berkat dukungan dan partisipasi 
pelanggan IKEA, dimana IKEA tidak memberikan kantong plastik namun 
pelanggan diberikan pilihan untuk membeli IKEA Blue Bag yang ramah 
lingkungan.  Untuk setiap pembelian IKEA Blue Bag, 100% dari nilai 
penjualan ditambah dengan sumbangan dari IKEA, diberikan kepada 
Mercy Corps Indonesia untuk pelaksanaan proyek sanitasi limbah di 
Kecamatan Penjaringan selama dua tahun sejak 2014.

Program Blue Bag IKEA
Berhasil Menyelesaikan
Pembangunan 100 SeptikTank
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Happy Anniversary 
Giant Cibubur dan 
Giant Purwakarta

Pada kesempatan lain, satu hari setelahnya Giant 
Purwakarta pun juga berulang tahun ke-8 tepat pada 
tahun baru 1 Januari 2016 lalu. Perayaan ulang tahun 
ini di tandai dengan pelepasan balon berwarna kuning 
dan hijau melambangkan warna khas Giant ke udara. 
Kebahagiaan ulang tahun Giant Purwakarta juga dirasakan 
oleh beberapa pengunjung yang datang. Konsumen yang 
berulang tahun saat itu juga diberi hadiah ulang tahun 
gratis dan juga kue dan souvenir gratis untuk 10 konsumen 
pertama yang datang berkunjung. Tak lupa, lucky draw 
berupa mesin cuci, setrika, rice cooker, peralatan dapur dan 
lainnya dibagikan untuk pelanggan setia Giant Purwakarta.

Giant Cibubur memasuki usia ke-7 pada 31 Desember 
2015 lalu. Perayaan sederhana pun dilakukan oleh 
kurang lebih 60 karyawan yang hadir. Perayaan ini 

dimulai dengan pembacaan doa, pemotongan kue oleh Bapak 
Husni Azwar selaku DM Fresh dan pemberian kue kepada 
perwakilan karyawan senior dan pemotongan tumpeng oleh 
Bapak Solihin selaku DH Support. Acara ini juga diwarnai 
kegembiraan dengan adanya lomba joget balon dan peserta 
yang memakai baju tema era 80an.
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BAKTI SOSIAL GUARDIAN

Pada 27 Januari 2016, kegiatan rutin program bakti sosial Guardian 
kembali diadakan. Kegiatan tersebut berupa pelayanan POSYANDU 
yang merupakan kegiatan pertama yang dilaksanakan selain 

pengobatan gratis dan lainnya. Antusiasme sekitar 120 masyarakat 
yang hadir sangat tinggi karena kegiatan ini membantu mereka dalam 
aspek pemantauan tumbuh kembang anak seperti penimbangan berat 
badan, mengecek tinggi badan anak, memberikan nasihat tentang 
perkembangan anak serta adanya pemberian makanan tambahan dan 
lainnya. Kegiatan tersebut berlokasi di Pondok Aren Kelurahan Jurang 
Mangu Timur, Tangerang Selatan. Diharapkan bakti sosial Guardian 
akan terus dilakukan demi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Donor Darah
Giant Pasar Kemis

Tak hanya di Kantor Pusat, Giant Ekstra Pasar Kemis Tangerang juga 
melaksanakan kegiatan sosial berupa Donor Darah pada Kamis, 28 
Januari 2016 pukul 09.00 sampai 13.00. Bekerjasama dengan PMI 

Kota Tangerang, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian 
sosial masyarakat dan karyawan. Animo masyarakat yang mendonor 
pun cukup banyak, kegiatan sosial yang bertempat di area parkir Giant 
Pasar Kemis ini berhasil menarik sekitar 90 orang masyarakat sekitar dan 
10 orang karyawan untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan donor ini. 
Kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu meningkatkan aktifitas 
masyarakat sekitar berbelanja di Giant Ekstra Pasar Kemis. 
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Demi menampung aspirasi dari karyawan Hero Group 
khususnya wilayah Jawa Timur, SPHS DPW Jatim 
mengadakan Turnamen Futsal Cup yang ke-2. Turnamen ini 

diadakan pada 16 November 2015 di wilayah Malang, Probolinggo 
dan Jember. Babak semi final dan final pun dilanjutkan pada 22 dan 
23 November 2015 di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Turnamen 
ini diikuti oleh seluruh perwakilan toko yakni 8 toko Giant Ekstra, 17 
toko Giant Ekspres dan 3 toko Hero Supermarket.

Pada babak final, turnamen ini dibuka oleh Bapak Heru Nurcahyo 
sebagai TH 4 dan Bapak MS Purnomo sebagai ketua DPW Jatim 
dengan melepaskan ratusan balon dan menerbangkan burung 
merpati. Keseruan terdengar dari lapangan Graha Futsal Giant 
Ekstra Rajawali Surabaya yang dihadiri oleh sekitar 200 penonton 
mulai dari karyawan, supporter dari masing-masing toko, jajaran 
menejemen Jatim dan juga masyarakat sekitar. Giant Ekstra Pondok 
Tjandra bertanding memperebutkan skor dengan Giant Ekstra 
Suncity di babak final. Akhirnya, Giant Ekstra Pondok Tjandra 
memenangkan turnamen ini dengan skor 10-2.

Turnamen yang menjadi agenda tahunan SPHS DPW Jatim ini 
bertujuan juga untuk menjalin kebersamaan antara sesama 
karyawan dan jajaran manajemen Hero Group.

SPHS JATIM CUP
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National Meeting & Energy Workshop property and 
Facilities Management kali ini diselenggarakan di Hotel 
Alam Asri Cipanas 28-30 Januari 2016. Meeting ini diikuti 

oleh semua Building Managers dan Facility Manager berasal dari 
property yang berada di wilayah kepulauan Sumatera, Jawa dan 
Kalimantan. Tema yang dipilih dalam workshop ini adalah “Dare 
To Be Different”. Maksud dari pilihan tema ini adalah agar semua 
Building Manager dan Facilities Manager PT. Hero Supermarket 
memiliki keberanian untuk membuat terobosan 2 tindakan guna 
mendukung pencapaian target perusahaan di tahun 2016.

Workshop diawali dengan presentasi dari Bapak Mardi Utomo 
selaku GM Property Operation & Facilities Management yang 
menjelaskan tentang pencapaian dan kontribusi divisi Property 
& Facilities di 2015 serta target kontribusi di 2016. Pencapaian 
energy saving di 2015 serta program kerja 2016 untuk masing-
masing gedung terkait dengan upaya penghematan biaya 
operasional serta energy saving menjadikan pokok bahasan serta 
diskusi yang paling menarik dengan keterlibatan semua peserta. 
Dan di akhir sesi semua peserta telah menyelesaikan program 
kerja untuk 2016 yang akan dikontribusikan kepada perusahaan.

Langkah serta inovasi terbaru termasuk project energy saving 
dengan intervensi teknologi yang akan diimplementasikan di 
2016 untuk semua toko dijelaskan dengan detail oleh Bapak 
Budi Santosa selaku Energy Manager PT Hero Supermarket 
tbk serta dilanjutkan sosialisasi Golden Rules edisi 2 sebagai 
panduan energy saving 2016 yang dilakukan oleh Bapak Puji 
Kuncoro di workshop ini.

Guna pemantapan dalam menjalankan program kerja dengan 
standarisasi yang jelas dan terukur untuk mencapai target 2016, 
panitia workshop juga mengundang beberapa narasumber dari 
luar sebagai pembicara untuk memberikan materi terkait dengan 
operasional gedung antara lain :

Nara sumber pertama dimulai dari Bapak Dede H, beliau 
merupakan pengawas dan senior di bidang K3 dari Dinas 
perindustrian dan tenaga kerja, secara garis besar beliau 
mengingatkan akan pentingnya perijinan dan sosialisasi perihal 
peraturan pemerintah tentang K3 agar Gedung / asset Giant 
terhindar dari teguran pemerintah dan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku.
Nara sumber kedua diisi oleh Bapak Sunaryo, beliau adalah 
professional engineer yang memiliki pengalaman puluhan tahun 
di pabrik Genset di Jepang dengan materi seputar Genset dan 
permasalahannya. Antusias peserta dari workshop perihal genset 
sangat tinggi dikarenakan beberapa site ex Sumatra-Kalimantan 
defisit power PLN sehingga mereka harus benar-benar merawat 
genset dalam keadaan siap untuk dioperasikan guna memberikan 
kepastian bisnis bisa tetap berjalan.
Narasumber ketiga diisi oleh pak Toto Operasional Manager 
SIGAP. Dalam kesempatan ini peserta dibekali dengan penjelasan 
antisipasi bom, topik yang sedang hangat saat ini setelah 
peristiwa Thamrin dan pentingnya patroli security yang sigap 
dalam upaya pencegahan agar gedung/mal dapat terhindar dari 
ancaman bom.
Narasumber berikutnya adalah Bapak Irwan, narasumber yang 
kesehariannya sebagai Training Manager untuk House keeping 
di sebuah Hotel bintang lima di Jakarta. Dengan pengalaman 
tahunan pernah sebagai Executive House keeper di sebuah kapal 
pesiar, beliau memberikan training perihal standarisasi kebersihan 
untuk komersial building dengan metode-metode yang tepat, 
mudah pengawasan guna mencapai hasil maksimal dengan 
penerapan SLA (Service Level Standard). Pada sesi ini keaktifan 
pertanyaan dari seluruh peserta memperjelas guna pentingnya 
menyamakan arti kata bersih, rapi agar tercapai di area umum/
fasilitas umum pada site masing-masing.

Acara workshop ini diikuti oleh 52 peserta di hari ketiga 
acara ditutup dengan aktifitas senam bersama sebagai wujud 
kebersamaan dan kekompakan team Departemen Property 
operation & Facilities Management.

National Property 
Operation & Facilities 
Management Meeting 
and Energy Workshop
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Pada acara Hero Moving Forward yang diselenggarakan pada 
tanggal 15 – 17 Februari 2016 lalu di Kota Kembang Bandung, 
Giant Cilandak KKO memenangkan dua penghargaan yaitu Top 

3 Fresh Sales Growth dengan menduduki posisi kedua dan Top 3 
PBIT Improvement meraih posisi ketiga. Oleh karena itu, pada rubrik 
Profil kali ini, tim Hero News sengaja mewawancarai Store Manager 
dari Giant Cilandak KKO yaitu  Bapak Abdul Rohman untuk berbagi 
pengalaman dan rahasia kesuksesannya.

Bapak Abdul Rohman telah bergabung dengan Hero Group pada 
tahun 1992 di Hero Bintaro Veteran. Beliau meniti karirnya di tempat 
ini selama 7 tahun dengan posisi awal sebagai Staff Grocery, Staff 
Bakery sampai menjadi Supervisor Bakery. Lalu setelah 3 tahun 
menjadi Assistant Department Head Grocery Giant Ekstra Villa 
Melati Mas, beliau menduduki posisi Department Head Grocery dan 
Department Head Receiving di Giant Ekstra Ciledug. Pada saat itu 
Giant Ekstra Ciledug merupakan toko yang baru dibuka dan itu adalah 
tanggung jawab besar baginya.

Pada tahun 2008, suami dari Ibu Sri Utami ini dipindahkan ke Giant 
Poins Square Lebak Bulus sebagai  Division Manager (DM) Grocery, DM 
GMS dan DM Sales Support. Dan pada akhirnya beliau meraih posisi 
sebagai Store Manager Giant Spm Cilandak KKO dari 2015 sampai saat 
ini.

Sebagai pemimpin di toko, beliau pun harus menciptakan suasana 
kerja yang nyaman untuk teamnya.  Selama bekerja di Hero Group, 
tantangan paling besar yang dirasakan oleh Bapak Rohman adalah 
saat sales tidak mencapai target dan saat munculnya competitor 
baru yang berada di depan Giant Cilandak KKO. Akan tetapi semua 
tantangan ini dilaluinya dengan kerja keras hingga membuahkan 
hasil. Toko Giant Cilandak KKO yang dipimpinnya memenangkan 
penghargaan Top 3 Best Fresh Sales Growth 2015 dan PBIT 
Improvement 2015. “Tentunya saya sangat bangga karena dapat 
mengangkat nama baik Giant Cilandak KKO sehingga team lebih 
termotivasi dan semangat dalam bekerja”, ujar Bapak Rohman. Beliau 
pun menambahkan rahasianya dalam meraih penghargaan ini. 
Strategi yang digunakan olehnya beserta team adalah memberikan 
service yang terbaik kepada customer sebagai kunci utama, menjaga 
ketersediaan produk, mendisplay barang Fresh untuk selalu full dan 
bulky dan juga selalu memonitor biaya.

Beliau pun akan bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai target 
sales sehingga bisa ikut memajukan Perusahaan demi kesejahteraan 
karyawan. ‘Janganlah takut untuk melangkah karena jarak 1000 mil 
dimulai dengan langkah pertama’ – merupakan motto Bapak 2 anak 
laki-laki ini dalam bekerja demi meraih keberhasilannya.

Bapak Abdul Rohman
Store Manager Giant 
Cilandak KKO
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WASPADA DBD (DEMAM BERDARAH DENGUE)
APA? MENGAPA? Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit yang ditularkan

oleh gigitan nyamuk Aedes sp yang dalam liurnya terdapat virus Dengue, sehingga
menimbulkan gejala infeksi virus pada tubuh manusia.

DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes Aegypti betina (dominan) maupun 
Aedes Albopictus “biasanya nyamuk betina mencari mangsanya pada siang hari. 
Aktivitas menggigit biasanya pagi (pukul 9.00-10.00) sampai petang hari (16.00-17.00)”.

1. Hanya nyamuk betina yang menghisap darah manusia untuk membantu pematangan telurnya
2. Nyamuk adalah pembawa virus yang diperoleh ketika menggigit manusia yang terinfeksi, dan 
    ditularkan kepada manusia lain lewat liurnya
3. Liur nyamuk dikeluarkan untuk mencegah pembekuan darah selama dihisap
4. Virus dapat ditularkan oleh induk nyamuk ke telurnya
5. Beberapa nyamuk telah bergeser waktu aktifnya hingga malam hari 
6. Nyamuk tertarik pada warna gelap, orang dengan kolesterol tinggi, golongan darah O,  dan wanita 
    dengan kondisi peningkatan hormon (misal:hamil)

1. Demam tinggi mendadak, > 38°C, 2-7 hari
2. Demam tidak dapat teratasi maksimal dengan penurun panas biasa
3. Mual, muntah, nafsu makan minum berkurang
4. Nyeri sendi, nyeri otot (pegal-pegal)
5. Nyeri kepala, pusing
6. Nyeri atau rasa panas di belakang bola mata
7. Wajah kemerahan
8. Nyeri perut
9. Konstipasi (sulit buang air besar) atau diare
10. Perdarahan (bercak merah di kulit, mimisan, gusi, dan BAB berdarah)

A. Lingkungan:
    1. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)
    2. Pengelolaan sampah padat
    3. Modifikasi tempat perkembangbiakan nyamuk hasil samping kegiatan manusia
    4. Melakukan gerakan 3 M:Menguras bak air, Menutup tempat-tempat yang berisi air, Mengubur 
        barang-barang bekas yang dapat menjadi genangan air)
B. Biologis: Pengendalian biologis antara lain dengan menggunakan ikan pemakan jentik 
     (ikan  adu/ikan cupang), dan bakteri (Bt.H-14).
C. Kimiawi: Pengasapan/fogging, penyemprotan, dan losion anti nyamuk

1. Mengobati demam, sakit kepala & nyeri sendi:
    Paracetamol merupakan obat yang di rekomendasikan. Segera bawa ke rumah sakit bila dicurigai 
    timbul beberapa gejala DBD
2. Mencegah terjadinya dehidrasi akibat demam: beri minum minimal 2 L/hari air putih, kombinasikan 
    dengan oralit, jus buah dll.
3. Menjauhkan pasien dari nyamuk supaya tidak menyebarkan penyakit tersebut kepada orang lain

BAGAIMANA GEJALANYA?

FAKTA SEPUTAR NYAMUK :

PENCEGAHAN?

PENANGANAN?

FAKTA

1

2

3

39 0
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Dalam bisnis retail, customer service atau pelayanan pelanggan 
sangat diperlukan sebagai salah satu syarat mutlak untuk 
memenangkan persaingan bisnis retail yang sangat ketat. 

Pelayanan pelanggan dilakukan pada intinya bertujuan untuk 
memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya sehingga pelanggan 
mendapatkan kepuasaan dan pengalaman yang berkesan saat 
berbelanja di toko Giant dan Hero.

Untuk mendukung pencapaian strategi bisnis Hero Group maka 
berdasarkan hasil meeting antara Hero Learning Center (HLC) dengan 
Territory Head (TH) Hero dan Giant di bulan Desember 2015, HLC 
membuat formulir Training Need Analysis (TNA) yang diisi oleh para 
TH dan RM Hero dan Giant. Dari hasil form TNA yang telah diisi dan 
dilengkapi tersebut, mengoptimalkan peran Leader di Toko dalam 
implementasi Customer Service merupakan salah satu prioritas 
pelatihan yang dibutuhkan oleh tim Operation di tahun 2016.

Melihat kebutuhan dan prioritas ini, HLC mengadakan Pelatihan 
“Managing Customer Service” yang diikuti oleh para Section Manager 
dari Giant Ekspres dan Hero Supermarket, serta para Department 
Head (DH) dari Giant Ekstra. Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah 
untuk mengoptimalkan peranan seorang pemimpin department atau 
section yang ada di toko dalam mengimplementasikan Customer 
Service, bagaimana mereka dapat melakukan pengawasan dan kontrol 
yang baik terhadap timnya, serta memastikan Customer Service dapat 
dijalankan oleh staf dan karyawan di toko sesuai dengan standar 
yang telah ditetapkan, dimana standar yang telah ditetapkan oleh 
Management tersebut, sudah terlebih dahulu disosialisasikan kepada 
para staf oleh team Buddy Trainer Customer Service di tahun 2015.
Sebagai permulaan, pelatihan “Managing Customer Service” 
dilaksanakan untuk area Jabodetabek terlebih dahulu yang dimulai 

Dan pada akhir sesi, para peserta diminta untuk membuat 
action plan dan komitmen dalam menjalankan dan mengawasi 
implementasi Customer Service di toko masing-masing. 
Tentunya action plan dan komitmen juga akan dipantau dan 
direview oleh atasan masing-masing seperti Store Manager, 
RM dan TH dari Hero dan Giant.

Semoga pelatihan ini dapat memberikan kontribusi yang 
signifikan bagi perusahaan, sesuai dengan poin Filsafat Hero 
yang pertama yaitu “Kita selalu mengutamakan servis yang 
terbaik kepada pelanggan”. 

MENGOPTIMALKAN 
PERAN LEADER 
DI TOKO
dalam Implementasi Customer 
Service

pada tanggal 16 Februari sampai dengan 14 Maret 2016, dengan total 
540 orang peserta dan terbagi dalam 18 batch. Selanjutnya pelatihan 
ini akan dilaksanakan secara nasional di beberapa wilayah Indonesia 
yang terpusat di beberapa kota besar.

Dalam sesi awal pelatihan, para peserta diberikan pemahaman tentang 
bagaimana mereka selaku salah satu pemimpin departemennya di 
toko dapat merubah pola pikir atau cara pandang terhadap pentingnya 
Customer Service di dalam bisnis retail. Peserta juga diberikan 
pembekalan bagaimana melakukan “Leading Customer Service” atau 
memimpin implementasi Customer Service kepada tim mereka di toko. 

HLC INFO
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JURUS JITU 
MENCAPAI 

TARGET 
PENJUALAN

Sering kali kita sebagai penjual merasa letih, 
tidak bersemangat, jenuh dan bosan. Biasanya 

hal itu timbul akibat kita sedang berada 
dibawah tekanan target penjualan. Target 

penjualan akan menjadi tekanan atau pressure 
apabila kita belum mencapainya.

Bagaimana mencegahnya?  Tekanan (pres-
sure) akan berubah menjadi kesenangan 

(pleasure) apabila kita berhasil melampaui 
target penjualan yang telah ditentukan. Berikut 

ini beberapa tips jitu untuk membantu anda 
mencapai target penjualan.

Gerak cepat, Persaingan globalisasi 
menuntut kita untuk gerak cepat. 
Saat ini perkembangan teknologi, 
globalisasi, dan internet membuat 
laju perkembangan semakin cepat 
sehingga menuntut kita untuk 
bergerak lebih cepat dan tepat. 

Bekerja sama, untuk menca-
pai target yang ditentukan, 
bekerja samalah dengan 
berbagai pihak yang dapat 
membantu keberhasilan 
penjualan anda. Mulai dari 
back office hingga lini depan 
harus mampu saling bekerja 
sama demi tercapainya 
target yang di tentukan. 

Buat Perencanaan dan Tujuan 
yang jelas, kita harus mengetahui 
apa dan bagaimana rencana serta 
tujuan kita, seberapa besar omset 
yang mau dikejar, buatlah cara dan 
rencana untuk meraihnya.

Fokus, Ketika kita fokus dan 
terus belajar serta konsisten 
dalam menjalani profesi 
apapun maka hasilnya juga 
akan maksimal. Berkompetisi, Persaingan tidak lepas 

dari kata kompetisi. Kompetisi akan 
menjadi sebuah pemicu atau sebuah 
dorongan untuk kita bergerak. Motivasi, Motivasi diri anda 

untuk berusaha secara 
optimal, jangan biarkan hari-
hari berlalu tanpa tindakan 
nyata. 

Evaluasi, Anda dapat 
melakukan evaluasi secara 
berkala untuk mengetahui 
sejauh mana kemajuan anda.  

Rayakanlah kemajuan yang 
Anda alami. Keberhasilan 
Anda mencapai target-tar-
get yang Anda tetapkan 
akan memacu Anda untuk 
mencapai target-target lain 
yang lebih besar dan lebih 
mulia. 

Kreatif dan Inovasi, seorang penjual 
harus memiliki banyak cara dan se-
lalu mencoba ide-ide baru tentang 
cara bagaimana menembus pasar 
yang dituju. Kreatifitas dan inovasi 
sangat dibutuhkan sebagai diferen-
siasi bagaimana posisi kita dengan 
competitor kita. 

Fleksibel dan adaptive, Kita di tuntut 
untuk fleksibel dan mudah beradap-
tasi. Kita harus pintar dalam melihat 
peta kemampuan diri sendiri, orang 
lain serta kompetitor. Apabila cara 
yang kita gunakan sudah tidak 
efektif lagi maka tidak ada salahnya 
kita meniru cara lain yang sudah 
terbukti keberhasilannya.

#1 #6

#2

#7

#8

#9

#10

#3

#4

#5

QUIZ
Apa tema yang diangkat saat malam Awarding 
Night di Hero Moving Forward 2016?
A.      Mission Possible
B.      Wild Wild West
kirimkan jawaban serta NRP Anda ke alamat 
email berikut: internal_com@hero.co.id with 
email subject : HERO QUIZ FEBRUARI

Jawaban Quiz Hero News Januari 2016 :
A.      Planogram

Pemenang :
1. Resti Mahalayati (99123452) Giant Cikeas
2. Rusmiyanto (99011834) Giant Condong   
Catur Yogya

Hadiah akan dikirimkan ke alamat masing-
masing.

TIPS
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