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Pada bulan Mei ini, Hero Group melalui Divisi CSR & Corporate 
Communication yang senantiasa berkomitmen memberikan 
kepeduliannya kepada karyawan dan masyarakat sekitar kembali 

mengadakan kegiatan donor darah dan Health Talk tentang Tangkal 
Kolesterol sebagai salah satu rangkaian kegiatan berkelanjutan untuk 
seluruh karyawan kantor pusat. Selain itu, melalui pilar Pendidikan, 
kegiatan HERO Teaching kembali diadakan dengan melibatkan 1000 
murid sekolah dasar yang tersebar di seluruh Indonesia. Bulan ini juga, 
melalui program Hero Books of Happiness, CSR Hero Group berupaya 
membantu anak-anak Indonesia Timur dengan menyumbangkan buku 
guna menambah akses baca dan mengembangkan wawasan mereka. 
Dengan ketekunan dan kegigihan menyelenggarakan acara seperti ini, 
CSR Hero Group layak menerima penghargaan tingkat internasional yaitu 
Best Community Program pada 8th Annual Summit and Conference yang 
merupakan kebanggaan bagi perusahaan.

Bulan lalu Hero News juga memperkenalkan program yang diinisiasi oleh 
Group, yakni projek SAP FICO. Sesuai dengan projek journey mereka, 
bulan Mei merupakan jadwal untuk dilakukannya User Acceptance Test. 
Tentunya, tidak mudah untuk para testers melakukan pergantian Legacy 
Finance System (Oracle) ini. Maka di edisi kali ini terdapat pesan-pesan 
dari Management kepada para testers guna memberi semangat akan 
keberhasilan untuk go live Juli mendatang.

Selebihnya, dalam rangka memperingati Hari Kartini pada akhir April lalu, 
banyak kegiatan toko yang kerap dilakukan untuk meningkatkan penjualan 
melalui kegiatan-kegiatan bermanfaat yang diselenggarakan. Laporan 
menarik lainnya seperti kegiatan HLC, Tips dan Quiz juga setia menambah 
wawasan para pembaca. Tak lupa, tim Hero News mengangkat sosok 
Bapak Karyadi, Store Manager Hero Tarogong yang mengawali karirnya 
sebagai staf cleaning service. Tengok perjalanan beliau selengkapnya 
hanya di rubrik Profil bulan ini

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 
kapan pun!
Selamat membaca!
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Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk

STEPHANE
DEUTSCH

Sebentar lagi kita akan memasuki pertengahan tahun 2016, 
yang juga menjadi awal dari bulan Ramadhan bagi kaum 
muslim. Bulan Ramadhan merupakan momen yang penting 

bagi umat Islam di Indonesia dan di dunia.

Dari segi bisnis, di bulan Ramadhan akan terjadi peningkatan 
besar dalam profit sehingga menjadikan periode Ramadhan selalu 
menjadi bulan yang paling menguntungkan dibandingkan dengan 
bulan lainnya. Akan ada kebutuhan yang lebih tinggi akan barang 
dan jasa serta konsumsi yang meningkat.  Konsumsi yang tinggi 
setara dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, meskipun 
hal ini umumnya hanya efek jangka pendek.

Kita siap untuk momen penting ini. Ramadhan & Lebaran adalah 
kunci untuk mencapai hasil yang positif tahun ini. Semua karyawan 
toko dan back-office bekerja bersama-sama, dan Saya optimis 
dan yakin bahwa kita akan memenangkan bulan ini. Dipastikan 
kepada tim operasional bahwa semua orang di kantor pusat akan 
mendukung keberhasilan toko. Dan Saya pribadi akan memastikan 
bahwa seluruh organisasi akan mendukung kebutuhan tim 
operasional. Kita memiliki strategi, dan telah dikomunikasikan 
kepada semua pemegang kepentingan di perusahaan untuk 
mewujudkan hal ini.

Di bulan suci Ramadhan ini, ada baiknya jika kita tidak semata 
mementingkan profit, namun turut memperhatikan mereka yang 
kurang mampu. Divisi CSR telah melaksanakan tugasnya dengan 
sangat baik, dan Saya senang melihat lebih banyak karyawan yang 
terlibat dengan program yang diselenggarakan oleh mereka. 

Akhir kata, Saya mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadhan 
kepada seluruh saudara-saudari Muslim.

PRESIDENT
MESSAGE
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Dalam memperingati Hari Buku Sedunia 23 April dan Hari Buku Nasional pada 17 Mei, tim CSR & Corporate Communication 
mengadakan program Hero Books of Happiness dengan tujuan untuk meningkatkan rasa peduli sesama dan 
menggugah minat baca bagi anak-anak sebagai salah satu langkah untuk menunjang dunia pendidikan di Indonesia.

“Menurut catatan KEMENDIKBUD, sekitar 3,6 juta penduduk Indonesia masih mengalami buta aksara, dan angka ini pun masih 
terus berkembang. Hal ini yang mengetuk kami untuk mengadakan kegiatan ini sebagai bentuk peran aktif dalam mengurangi 
angka buta huruf dan meningkatkan minat baca masyarakat khususnya anak-anak yang menjadi generasi pengurus bangsa”, ujar 
Natalia Lusnita, Senior GM CSR & Corporate Communication HERO Group.

Hero Books of Happiness terdiri dari beberapa rangkaian aktivitas yaitu 
kegiatan donasi buku karyawan head office HERO Group melalui Book 
Donation Corner yang terdapat di area finger print mulai dari 24 April 
sampai dengan 27 Mei 2016. Pada saat yang sama, kesempatan donasi 
buku juga dibuka bagi para pelanggan setia untuk mendonasikan buku-
buku bacaan mereka melalui drop box yang tersedia di area toko Hero SPM 
Emerald, Hero SPM Tarogong, Hero SPM Pondok Indah, Giant Ekstra Alam 
Sutera, dan Giant Ekstra BSD. Tidak hanya itu saja, tim CSR & Corporate 
Communication turut mengajak para netizen untuk berpartisipasi dengan 
cara melakukan foto selfie bersama dengan buku atau atribut kalimat 
dukungan terhadap pendidikan atau kecintaan mereka terhadap buku 
yang kemudian di-posting ke sosial media dengan menggunakan tagar 
#HEROPEDULIBUKU. Setiap satu foto selfie yang di-posting sama dengan 
menyumbangkan satu buku. 

CSR NEWS
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Selain itu, turut diadakan juga Storytelling Zone di SDN Cipinang Muara 05 
Pagi pada 13 Mei 2016. Diikuti oleh lebih dari 300 siswa, kegiatan pada hari itu 
diawali dengan storytelling yang menceritakan pentingnya manfaat membaca 
sejak dini. Acara kemudian dilanjutkan dengan praktek membuat komik digital. 
Bekerja sama dengan Kelase, kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan peranan 
teknologi informasi serta mengasah kreativitas anak-anak dalam membuat dan 
menerjemahkan cerita melalui visualisasi gambar-gambar. Pada kesempatan ini 
pula, masing-masing siswa turut menyumbangkan buku bacaan favorit mereka 
sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap sanak saudara yang membutuhkan 
serta dukungan terhadap program Hero Books of Happiness.

Seluruh aktivitas ini telah berhasil mengumpulkan sebanyak lebih dari 4.000 buku 
bacaan yang terdiri dari 1.818 buku dari donasi karyawan, pelanggan, serta siswa 
SDN Cipinang Muara 05 Pagi, 86 buku dari donasi berdasarkan foto selfie di social 
media, serta lebih dari 2.000 buku donasi dari kerja sama dengan para penerbit. 
Buku-buku tersebut nantinya akan diberikan kepada anak-anak di Indonesia Timur, 
khususnya di wilayah NTT melalui organisasi Donasi Buku.

Melalui kegiatan ini, Tim CSR & Corporate Communication berharap dapat membawa 
kebahagiaan dan perubahan yang berarti bagi anak-anak penerima manfaat dan 
juga dapat dilaksanakan kembali di tahun atau kesempatan berikutnya dengan 
mendapatkan lebih banyak dukungan.

CSR NEWS
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BERBAGI CERIA DAN INSPIRASI LEWAT 

LEARN IT,  LOVE IT

oleh para mentor yang terdiri dari para staff toko. Dalam 
kegiatan ini, para peserta bisa belajar tentang kerjasama 
dan koordinasi antar anggota kelompok dan juga melatih 
kecermatan dalam mengelola dana. Pada sesi Fun Shopping 
ini sangat terlihat antusiasme dan keceriaan para peserta 
dalam berdiskusi, menjawab petunjuk, dan menghitung 
berapa jumlah belanjaan yang sudah mereka ambil. Di akhir 
program, peserta diberikan kesempatan untuk menuangkan 
pengalamannya dalam bentuk karya tulis dan juga mewarnai. 
Lomba ini melibatkan semua peserta dari 51 sekolah yang 
terlibat dan berkesempatan untuk memenangkan hadiah 
dengan total belasan juta rupiah.

Bertemakan “Learn it, Love it”, HERO Teaching kali ini serentak dilaksanakan pada 30 April 2016 
dan melibatkan 1000 murid Sekolah Dasar yang dipilih dari sekolah di sekitar toko yang tersebar 
di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Lombok. Jika pada tahun sebelumnya sukses 

melibatkan 20 gerai Giant, pada tahun ini HERO Teaching melibatkan partisipasi aktif dari 25 toko Giant 
dan Hero Supermarket.

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan 

Nasional yang jatuh pada 2 Mei 2016, PT. Hero 

Supermarket Tbk kembali melaksanakan ‘HERO 

Teaching’ sebagai salah satu program Corporate 

Social Responsibility (CSR). Program ini merupakan 

perwujudan dari komitmen Hero Group pada salah 

satu pilar fokusnya, yaitu bidang pendidikan, dengan 

tujuan memberikan pendidikan tambahan dan juga 

untuk mengenalkan bisnis retail modern sejak dini 

baik secara teori maupun praktik.

Kegiatan HERO Teaching di toko kali ini terbagi menjadi 2 
bagian yaitu Tour de Store dan juga Fun Shopping. Tour de 
Store adalah sesi dimana peserta diajak untuk berkeliling 
toko dan dijelaskan proses operasional kegiatan toko secara 
rinci mulai dari penerimaan barang, penataan display, 
pengenalan produk fresh hingga produk private label. Tidak 
hanya dijelaskan secara teori, para peserta juga diberikan 
penjelasan secara praktik melalui demo pemotongan ikan 
dan juga demo menghias produk bakery. Setelah berkeliling 
toko, selanjutnya para peserta dikelompokkan dan diberikan 
kesempatan untuk berbelanja produk dengan mengikuti 
petunjuk dan menyesuaikan anggaran yang telah diberikan 

CSR NEWS
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1. Giant Ekspres HM Joni
2. Giant Ekstra Nangka
3. Giant Ekstra Antasari
4. Giant Ekspres M.Thohir
5. Giant Ekspres Bengkong

Giant Ekspres Kuta

Giant Ekspres Tamanlarea

1. Giant Ekstra MT Haryono 
2. Giant Ekspres Ahmad Yani 
3. Giant Ekspres Alaya

Hero Mataram 

1. 
2.
3. 
4. 
5.
6. 
7.
8. 
9.
10. 
11.
12.
13. 
14.

Giant Ekstra Maspion
Giant Ekspres Suci
Giant Ekstra Gunung Jati
Giant Ekstra Central City
Giant Ekspres Pakelan 
Giant Palem Semi
Giant Ekstra Serang
Giant Ekstra Tole Iskandar
Giant Ekstra Jati Asih 
Giant Ekstra Dramaga
Giant Sentul City 
Hero Emerald 
Hero Taman Pinang 
Giant Godean

SUMATRA

Berikut daftar toko yang turut 
berpartisipasi dalam program 
HERO Teaching 2016

BALI

SULAWESI

KALIMANTAN

MATARAM

JAWA

Terima kasih kepada seluruh staff toko dan head office yang telah 
berpartisipasi dalam terselenggaranya program HERO Teaching

Selain melibatkan staff toko di Giant dan 
Hero, HERO Teaching juga mengajak staff di 
Head Office untuk berpartisipasi langsung 
untuk mengajar dan berbagi pengalaman 
dengan murid-murid di SDN Pondok 
Betung 04. Sesi ini diikuti oleh 7 orang staff 
yang selama satu jam berada di depan 
kelas membagi inspirasi dan pengetahuan 
tentang pendidikan secara umum dan juga 
khususnya pembelajaran mengenai retail 
modern. Respon dari murid-murid terlihat 
sangat baik pada saat HERO Teachers 
menjelaskan tentang proses retail dengan 
bahasa yang sederhana. Para murid cukup 
aktif bertanya dan menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang dilemparkan oleh para 
HERO Teachers.

Program HERO Teaching ini diadakan 
dengan tujuan untuk menciptakan sebuah 
sinergi yang harmonis bagi banyak pihak, 
baik seluruh staff PT. Hero Supermarket 
Tbk maupun lingkungan sekitarnya. Selain 
itu juga program ini diharapkan dapat 
menjadi sarana untuk berbagi inspirasi 
bagi calon generasi penerus bangsa. 
Karena bangsa yang kuat, tercipta dari 
generasi yang hebat.

Pak Stefanus Mulianto sebagai Hero Teacher
Pak Daniel Sinaga sebagai Hero Teacher

CSR NEWS
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CSR PT Hero Supermarket Tbk
Kembali Raih Penghargaan Internasional

BEST COMMUNITY PRO GRAM

Pada program ini kita telah melakukan pembinaan 
dan penyerapan langsung produk-produk segar 
pertanian, pemberian dukungan fasilitas pertanian, 
dan konsultasi secara bisnis. Melalui program ini 
pula, kita berhasil memotong rantai supply sehingga 
mampu mendapatkan harga-harga yang lebih baik.

Keberhasilan program ini membawa kita 
berhasil meraih kemenangan tertinggi di antara 
perusahaan-perusahaan bergengsi lainnya. 
Perusahaan tersebut di antaranya DHL Asia Pacific, 
Takeda Pharmaceutical Company Ltd, PT Pertamina 
(Persero), Maybank Foundation, PT Indosat Tbk, 
PT Adaro, dan PT Donggi Senoro dalam kategori 
Best Community Program Award. Semoga dengan 
adanya kesempatan untuk memenangkan award 
ini, kita dapat memberikan kontribusi yang lebih 
bagi PT Hero Supermarket Tbk.

CSR  PT Hero Supermarket Tbk kembali 
memenangkan penghargaan Best Community 
Program berskala internasional. Penghargaan kali 

ini diberikan oleh The Pinnacle Group International, suatu 
lembaga riset dan konferensi tingkat Asia yang terkemuka. 
Tidak tanggung-tanggung Penghargaan Platinum yang 
berhasil diraih. Penyerahan penghargaan ini dilaksanakan 
di Bali, 21 April 2016 dalam acara 8th Annual Summit and 
Conference dan dihadiri oleh perusahaan-perusahaan 
besar, baik dalam dan luar negeri.

Penilaian dilakukan berdasarkan 3 aspek utama, yaitu 
dampak kegiatan CSR yang dilakukan terhadap penerima 
manfaat, sustainability of program, dan kontribusi 
program CSR terhadap bottom line perusahaan. 
Penjurian dilakukan oleh para praktisi dan pakar yang 
berpengalaman dalam bidangnya. HERO Group berhasil 
mendapat nilai tertinggi berkat program Pemberdayaan 
Ekonomi Masyarakat: Direct Sourcing yang dijalankan. 

CSR NEWS
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KUNJUNGAN 
PRESIDEN UNI 
GLOBAL UNION

Serikat Pekerja Hero Supermarket yang telah menjalin hubungan industrial yang 
baik dan sukses dalam menumbuhkan dan memperkuat keanggotaannya 
dalam serikat kerja berhasil meraih penghargaan UNI Global Union Breaking 

Through Award pada November 2015 lalu di kantor pusat UNI Global Union Nyon, 
Swiss.

Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional 2016, melalui undangan 
dari ASPEK Indonesia (Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia), President UNI Global 
Union, Mrs. Ann Sellin mengunjungi kantor pusat Hero Group pada 28 April 2016. 
Kunjungan tersebut sebagai bentuk apresiasi UNI Global Union dan ASPEK atas 
terjalinnya hubungan yang baik antara serikat pekerja dan manajemen Hero Group.

Acara ramah tamah ini dihadiri oleh Bapak Stephane Deutsch (Presiden Direktur PT 
Hero Supermarket Tbk), Bapak Arief Istanto (Direktur Corporate Affairs, Industrial 
Relations & Risk Management), Ibu Mirah Sumirat (Presiden ASPEK Indonesia), 
Bapak Jakwan (Ketua SPHS) dan beberapa undangan lainnya yang hadir. Sebagai 
perwakilan manajemen Hero Group, Bapak Arief Istanto membuka acara pada sore 
itu dan menyambut hangat kedatangan Mrs. Ann Sellin yang tampak antusias dalam 
kunjungan tersebut. Mrs Ann Sellin kemudian memberikan sambutannya kepada 
seluruh tamu yang hadir dimana beliau sangat senang dengan perkembangan 
iklim perburuhan di Indonesia, termasuk keberhasilan SPHS Hero Group dalam 
mengorganisir ribuan anggotanya yang yang tersebar di seluruh Indonesia. Beliau 
pun berharap agar hubungan yang terjalin semakin kokoh dan sejahtera.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan akrab ini pun ditutup dengan jamuan 
makan malam tradisional khas Indonesia. Dengan kunjungan ini, ASPEK Indonesia 
sebagai federasi tingkat Nasional dan UNI Global Union sebagai federasi tingkat 
Internasional dapat memberikan semangat perjuangan dalam mewujudkan 
kesejahteran bagi seluruh pekerja Hero Group.

NEWS
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SAP PROJECT
USER ACCEPTANCE TEST

Sebelum memulai proses UAT, setiap hari para tester akan 
diberikan morning briefing oleh team Accenture. Setelah 
memahami rincian skenario bisnis, mereka dapat langsung log 
in ke dalam sistem SAP untuk melakukan test. Seluruh hasil UAT 
akan diringkas oleh Group dan hasilnya akan diberikan untuk 
dievaluasi keesokan harinya. Hasil dari UAT ini untuk memastikan 
functionality dan akurasi data, sehingga kita yakin untuk go live 
pada 1 Juli 2016.

Berikut pesan-pesan yang disampaikan High Level Management 
untuk para testers:

“Projek ini akan membuat pekerjaan semua orang 
lebih sederhana karena kita menuju ke arah yang 

benar dan kita bergerak ke solusi terbaik yang 
berkelanjutan dan UAT dapat mengoptimalkan 
proses projek ini. Kami menggunakan sistem 

(Oracle) dalam jangka waktu yang cukup lama. 
Pastinya mengubah satu sistem ke sistem lain 

cukup menantang. Namun untuk jangka panjang, 
saya yakin ini adalah keputusan yang tepat. Pada 

akhirnya, semua masuk ke dalam proses yang 
lebih mudah, otomatis dan transparan.

Saya percaya kepada tim saya. Kami memiliki 
tim yang baik karena mereka sangat antusias. 
Namun, proyek ini adalah transisi besar bagi 

mereka, jadi saya tidak meremehkan tanggung 
jawab mereka. Kami percaya bahwa user memiliki 
tanggung jawab yang berat karena semua orang 
akan bergantung pada mereka. Ini adalah sebuah 
sistem yang terbaik, dan memiliki cakupan dalam 

banyak hal, so we need to get it work!” 

“UAT ini diperlukan karena merupakan critical situation agar kita yakin apa 
yang kita lakukan selama ini sudah benar. Intinya dengan pergantian sistem 
itu, kita harus meyakinkan apakah yang akan dilakukan berjalan dan sesuai 
dengan ekspektasi kita. Disitulah dilakukan testing-testing oleh para user 

untuk meyakinkan bahwa balance itu sudah benar dan transaksi sudah berjalan 
dengan baik pada saat kita go live. Ini adalah program yang sudah sangat bagus 

dan dipakai oleh perusahaan besar yang ada di dunia. Dengan kita bergerak 
kearah SAP, sebenarnya segala sesuatu akan lebih transparan dan lebih mudah”

Xavier Thiry (Direktur Finance)

Imelda Sutanto (Group Accounting Director) 

Melanjutkan rangkaian project journey SAP FICO dalam 
Buletin Hero News edisi April lalu, maka rangkaian 
training dilakukan secara berkelanjutan. Pada periode 9 

Mei – 16 Juni 2016 dilakukan UAT (User Acceptance Test) kepada 
para future SAP FICO & BI user meliputi team Central Account, 
Account Receivable, Account Payable, Fixed Asset, Cash & Bank / 
Treasury, Non Trade Procurement dan Controller. User Acceptance 
Test dilakukan untuk melakukan uji coba dan memastikan bahwa 
aplikasi SAP FICO & SAP BI dapat memenuhi seluruh ruang lingkup 
pekerjaan user sehari-hari. UAT dilaksanakan setiap hari dari 9 Mei 
– 10 Juni 2016 untuk UAT SAP FICO dan 17 Mei – 16 Juni untuk 
UAT SAP BI. UAT ini dilakukan di IT Training Room lantai 5 Graha 
Hero dan dipandu oleh team Accenture.

NEWS
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tentang betapa pentingnya menjaga 
asupan makanan sehari-hari. Dalam 
talkshow tersebut dijelaskan penyakit 
berbahaya seperti penyakit jantung, 
diabetes, kolesterol, penyebab dan cara 
pencegahannya. Menurut dr. Vito Damai, 
makan teratur, menghindari makanan 
berlemak, berolahraga, mengkonsumsi 
banyak sayuran dan buah adalah 
pencegahan utama yang dapat dilakukan. 
Para peserta juga diajak melihat live cooking 
show dan disediakan makan siang sehat 
rendah lemak.

Acara ini ditutup pukul 14.00 dengan 
membagikan doorprize alat rumah tangga 
bagi mereka yang mengikuti talk show. 
Kegiatan ini merupakan bagian dari 
rangkaian acara yang ditunggu-tunggu. 
Bersama, mari tangkal kolesterol demi masa 
depan yang lebih sehat!

Demi meningkatkan kesadaran masyarakat 
akan gaya hidup sehat, divisi CSR & 
Corporate Communication kembali 

mengadakan kegiatan donor darah sebagai 
salah satu rangkaian kegiatan berkelanjutan 
untuk seluruh karyawan Hero Group.  Seperti 
sebelumnya, kegiatan ini dilakukan di Ballroom 
lantai 5 Graha Hero Head Office pada hari Rabu, 
11 May 2016.

Pukul 08.30, karyawan sudah memenuhi 
area berlangsungnya kegiatan donor darah. 
Antusiasme para karyawan guna mendukung 
ketersediaan stok darah nasional sangat 
terlihat dari banyaknya jumlah karyawan yang 
mendaftar. Dari total 111 peserta yang mengikuti 
prosedur pengecekan HB dan tensi darah 
sebelum mendonor terdapat beberapa peserta 
yang gagal karena kondisi mereka kurang prima 
saat itu. Alhasil, kami berhasil mengumpulkan 

DONOR
DARAH

 & Health Talk
sebanyak 76 kantong darah dan mereka yang 
mendonor mendapatkan goody bag berisi mie 
instant, susu, cereal, minuman penambah ion 
tubuh dan minuman sehat penurun kolestrol.

Selain menunjukan kepedulian sosialnya 
dengan cara mendonorkan darah, para 
karyawan kantor pusat juga peduli akan 
kesehatan diri mereka untuk menangkal 
kolestrol dengan mengikuti Smart Cooking 
& Health Talk. Bekerja sama dengan Nutrive 
Benecol, talkshow dengan tema “Indonesia 
Tangkal Kolestrol” ini menghadirkan dr. Vito 
Damay, Sp.JP, M.Kes, FIHA, FICA sebagai 
pembicara. Total 180 peserta yang hadir 
menunjukan ketertarikan untuk hidup 
lebih sehat. Acara yang dimulai pada pukul 
12.30, dibuka dengan mengajak para 
peserta bersama-sama melakukan gerakan 
senam. Selain itu, mereka diberi wawasan 

participants perform gymnastic movements in a fun way
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FUTSAL 
COMPETITION
HEAD OFFICE CUP 2016

HERO Group selalu memberikan wadah untuk 
berolahraga kepada karyawannya dan sebagai 
agenda tahunan, Divisi Industrial Relations kembali 

menyelenggarakan Futsal Competition Head Office Cup 2016. 
Turnamen ini berlangsung dari tanggal 28 Maret 2016, dimana 
acara puncak grand final diselenggarakan pada tanggal 25 
April 2016 di lapangan Indy Bintaro.

Turnamen ini diikuti oleh karyawan kantor pusat dari 8 divisi, 
yakni divisi Industrial Relations, Finance, Operation, SDD, CPO, 
MD, IT dan Marketing. Grand Final ini diramaikan oleh total 
kurang lebih 50 supporter yang tak henti memberi dukungan. 
Antusiasme para hadirin sangat terdengar dari sorak sorai 
suara dukungan di lapangan terbuka itu.

Divisi SDD dan Finance bertemu di babak grand final. 
Persaingan kedua tim saling kuat mempertahankan gawang 
masing-masing. Sorak para supporter saat bola melayang 
yang gagal masuk gawang meramaikan suasana malam 
itu. Namun, kemahiran menggocek bola divisi Finance 
membawanya menjadi juara dengan skor 3 - 2. Penyerahan 
hadiah dan piala diberikan oleh Bapak Zabiansyah selaku GM 
Industrial Relations kepada para pemenang. Selain menjaga 
stamina dan kesehatan tubuh, turnamen ini berguna untuk 
mempererat hubungan antar karyawan kantor pusat.
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-SERANGKAIAN KEGIATAN SERU -
 GIANT SUNCITY

juga mengadakan kegiatan Lomba Mewarnai Bersama HiLo untuk 
kategori kelas 1-3 Sekolah Dasar. Anak-anak pun sangat antusias 
untuk mencurahkan segala kreativitasnya dalam padu-padan warna 
dan disinilah potensi seni mereka benar-benar ditampilkan. Kriteria 
penilaian pun didasarkan pada teknik mewarnai, kombinasi warna, 
kerapihan dan kreativitas. Sambil menunggu penjurian selesai, untuk 
lebih menghibur anak-anak dan menghindari kejenuhan anak-anak, 
fun games seru diadakan mulai dari tebak-tebakan, keberanian anak-
anak untuk menyanyi dan adu cepat mendapatkan produk dari 
lorong tertentu. Totalitas dalam berkreasi anak-anak pun terbayar 
saat pengumuman pemenang diumumkan.

Giant Suncity juga kembali mengadakan kegiatan rutin bulanan di 
bulan April 2016 lalu yaitu Kompetisi Tebak Harga sebagai salah satu 
tahapan untuk pemilihan Karyawan Teladan Periode Maret 2016. 
Kompetisi Tebak Harga ini merupakan tahap ketiga setelah tahap 
penilaian disiplin absensi, penilaian tertulis Division Manager dan 
terakhir adalah tahap wawancara.  Dalam tahap ini, kelima kandidat 
karyawan teladan diadu kemampuannya dalam menebak perkiraaan 
harga dari 20 produk yang telah disiapkan dalam kurun waktu yang 
terbatas. Hal ini ditujukan untuk menggali product knowledge mereka. 
Setelah melewati tahapan ini, selanjutnya mereka mengikuti tahap 
akhir yaitu tahap wawancara dengan Division Manager. Selanjutnya, 
dari total nilai masing-masing tahap yang telah diakumulasikan, 
maka terpilihlah Karyawan Teladan Maret 2016 yakni adalah Ibu Elisa 
Eka Setyawati. 

Dengan rutinnya kegiatan-kegiatan yang diadakan bulan April ini 
pun dapat menarik masyarakat sekitar untuk berbelanja dan tentu 
menjadi pelanggan setia di Giant Suncity.

Kegiatan bermanfaat kerap dilakukan oleh Giant Suncity setiap 
bulannya. Pada April lalu, untuk  memeriahkan semangat 
Kartini, Giant Suncity mengadakan aneka kegiatan seperti 

Kreasi Pancake bersama Pondan, Keseruan Karnaval Hari Kartini, 
Kreativitas Mewarnai Bersama HiLo dan kegiatan untuk karyawan 
yakni Pemilihan Karyawan Teladan Maret 2016.

Kegiatan Kreasi Membuat Pancake bersama Pondan diadakan pada 22 
April 2016 yang diikuti oleh peserta ibu-ibu. Syarat mengikuti lomba 
ini cukup mudah yaitu dengan membeli satu produk Pondan dan 
mereka bisa langsung mengikuti lomba karena semua peralatan yang 
telah disediakan oleh panitia. Mereka terlebih dahulu diperlihatkan 
demo membuat pancake. Setelah itu lomba pun dimulai dan para 
peserta sangat antusias dan saling bersaing untuk membuat kreasi 
pancake terbaik.

Pada hari berikutnya, semarak semangat Kartini pun lebih terasa 
dengan kehadiran siswa Kelompok Bermain dan TK Islam Sabilillah 
Sidoarjo yang melakukan karnaval sambil wisata belanja. Secara 
khusus untuk memperingati hari Kartini, sebanyak 157 siswa 
mengenakan pakaian adat / pakaian daerah yang berbeda-beda 
dan menampilkan ciri khas keragaman budaya Indonesia. Dengan 
candaan khas anak-anak, secara berkelompok dan bersama 15 guru 
pendamping, mereka berjalan beriringan menyusuri lorong-lorong di 
toko. Hal yang paling mengesankan bagi mereka adalah saat mereka 
belajar berhitung untuk berbelanja dan tidak boleh melebihi uang 
sakunya.

Menggenapi serangkaian kegiatan yang diadakan Giant Suncity, pada 
tanggal 24 April 2016, Giant Suncity bekerjasama dengan Nutrifood 

NEWS

14

PT
 H

er
o 

Su
pe

rm
ar

ke
t T

bk
 | 

He
ro

 N
ew

s 
M

ay
 2

01
6



Akbar ( IT ) yang meraih medali Emas 
( kategori Putra Senior Pemula under 63kg).
Asep Rizal ( AP/ Finance ) yang meraih medali Perak 
( kategori Putra Pemula under 65kg ).
Yonathan Bonus ( IT ) yang meraih medali Perak 
( kategori Putra Pemula under 85kg ).
Wisnu Raditya ( AP/ Finance ) yang meraih medali Perak 
( kategori Putra under 74kg ).
Galuh Rakasiwi ( SIGAP Security ) yang meraih medali 
Perak ( kategori Putra Senior under 85kg ).
Sigit Kurniawan ( SDD HERO ) yang meraih medali 
Perunggu ( kategori Putra Pemula under 58kg ).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tahun ini, Taekwondo HERO Ampibi Club mengambil kesempatan 
untuk mengikuti ajang kompetisi Bandung Pandawa Taekwondo 
Championship di GOR Citra Arena Cikutra, Bandung. Lomba bela diri 
ini diadakan selama 3 hari dari 18-20 Maret 2016, yang diikuti oleh 
1400 peserta dari beberapa club yang ada di propinsi Jawa Barat, DKI 
Jakarta dan Banten.

Dalam kejuaraan ini, dengan bangga tim HERO memperoleh 6 medali 
(1 medali Emas, 4 medali Perak dan 1 medali Perunggu), yakni:

Bapak Yadi sebagai pelatih Taekwondo HERO Ampibi Club sangat bangga 
dengan kemenangan yang diraih. Dengan berlatih rutin sejak November 
2015 dan berlatih eksklusif setiap hari selama seminggu berturut-turut 
sebelum bertanding membawakan hasil yang membanggakan. “Saya 
merasa luar biasa bangga bisa membawa team HERO di ajang kompetisi bela 
diri bergengsi di kejuaraan daerah ini. Semangat berlatih dan motivasi dari 
teman-teman dapat menghasilkan suatu kebanggaan diluar dugaan saya. 
Semoga di pertandingan daerah atau nasional lainnya bisa lebih memberikan 
hasil maksimal yang membanggakan dan membawa nama perusahaan”, 
ungkap Bapak Yadi, pelatih Taekwondo HERO.

Kelas Taekwondo HERO Ampibi Club ini dibuka untuk seluruh karyawan 
HERO Group dari toko maupun kantor pusat, yang kelasnya diadakan setiap 
hari Senin dan Rabu pukul 18.30 – 21.00.

TAEKWONDO 
HERO BERHASIL 

MERAIH 
6 MEDALI

Memilih beberapa aktivitas lain usai bekerja memang 
diperlukan karena terlalu fokus dengan pekerjaan 
memang akhirnya memicu kita mudah stress. Kegiatan 

olahraga banyak diminati sebagai rileksasi dan pelepas stress kerja. 
Olahraga Taekwondo salah satunya baik untuk perkembangan 
otak dikarenakan memiliki perpaduan sinergis antara ketahanan, 
keseimbangan, kecepatan dan konsentrasi tinggi dalam gerakannya.

Diinisiasi oleh Bapak Zabiansyah (General Manager Industrial 
Relations) dan Bapak Yadi Yanuardi (MD Private Label), team 
Taekwondo HERO Group dibentuk sejak 19 November 2015 
dengan nama Taekwondo HERO Ampibi Club, dilatih oleh Bapak 
Yadi sendiri sebagai Master.

Selamat kepada para peraih medali! Semangat lah 
berlatih demi kejuaraan di masa yang akan datang dan 

membawa kebanggaan bagi perusahaan.
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Selain Giant Pondok Chandra, Giant Jati Makmur pun ikut 
serta dalam memperingati Hari Kartini dengan konsep yang 
berbeda. Bekerja sama dengan pihak Kelurahan Jati Makmur, 
pada 23 April 2016 Giant Jati Makmur menggelar “Lomba 
Administrasi POSYANDU, Fashion show, Paduan suara & Lomba 
Tumpeng”. Kegiatan tersebut dihadiri oleh pejabat daerah 
dan tokoh masyarakat seperti Ibu Wakil Walikota Bekasi, Ibu 
Camat Pondok Gede yang berperan juga sebagai ketua PKK 
kecamatan Pondok Gede, Ibu Lurah Jati Makmur dan ibu-ibu 
peserta PKK dari 34 Posyandu.

Selain berbagai hiburan dan lomba yang menghiasi acara, 
bazaar aneka snack dan softdrink juga turut diadakan di Giant 
Jati Makmur. Acara meriah yang dihadiri oleh sekitar 500 orang 
ini pun memberikan impact positif bagi Giant Jati Makmur 
sendiri. Kegiatan ini menarik banyak ibu-ibu sebagai customer 
yang konsumtif dan sebagai decision maker dalam berbelanja. 
Kegiatan ini juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan 
mendapatkan image positif di mata customer dimana Giant 
berpartisipasi aktif dengan lingkungan sekitar.

KEMERIAHAN HARI KARTINI 

Dalam rangka memperingati Hari Kartini tepat pada 
21 April 2016 lalu, Giant Pondok Chandra Sidoardjo 
menerima kunjungan dari TK Sarinah yang berlokasi di 

Perum Pondok Chandra Indah Waru, Sidoardjo. Acara dimulai 
tepat pukul 08.30 dengan kemeriahan parade drumband di area 
parkir toko Giant Pondok Chandra yang ditonton oleh customer 
yang antusias menyaksikan parade tersebut. Setelah mengikuti 
parade drumband para murid TK Sarinah ini pun memasuki area 
toko dengan penuh semangat untuk belajar cara membuat pizza. 
Kegiatan ini dipandu oleh staff bakery dan Bapak Umar selaku 
DH RTE Giant Pondok Chandra. Tidak hanya anak-anak, para 
orang tua murid juga diberikan pengarahan untuk membuat kue 
tart. Kegiatan yang diikuti oleh 55 orang murid ini juga tentunya 
berdampak baik pada peningkatan traffic hari itu dengan 
banyaknya orang tua peserta yang juga berbelanja di Giant 
Pondok Chandra.  

DI GIANT PONDOK CHANDRA AND GIANT JATI MAKMUR
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Giant Probolinggo juga mendapat undangan untuk memeriahkan kembali agenda 
PEMKOT yakni Car Free Day in Town Square Probolinggo. Tepatnya pada hari Ming-
gu, 8 Mei 2016 mulai pukul 05.00 – 10.00 pagi, berbagai hiburan rakyat, bazaar 
murah, festival jajanan rakyat digelar dalam event ini. Giant Probolinggo berkesem-
patan untuk mengisi bazaar dengan aneka produk yang dijual seperti sembako, 
buah dan sayur segar serta beberapa produk GMS. Dengan semangat berjualan, 
Giant Probolinggo pun memperoleh omzet yang cukup tinggi pada hari itu. 

Selain fokus menaikan omzet toko, Giant Probolinggo juga peduli dengan 
masyarakat sekitar. Pada hari Sabtu, 7 Mei 2016, Giant Probolinggo bekerja sama 
dengan PMI untuk menggelar Donor Darah di area lobby mall Giant Probolinggo. 
Pelaksanaan dimulai pukul 19.00 – 21.00 yang dihadiri lebih dari 75 orang dan 
berhasil terkumpul 40 kantong darah.

Kegiatan yang tak kalah menarik masyarakat sekitar adalah senam Aerobic. Senam 
aerobic Minggu merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap hari Ming-
gu mulai pukul 06.00 di area parkir Giant Probolinggo. Kegiatan ini diikuti oleh 
lebih dari 100 orang warga sekitar dan customer setia yang berbelanja di Giant 
Probolinggo.

Di awal bulan Mei 2016, Giant Probolinggo kembali menga-
dakan berbagai aktifitas yang bertujuan untuk mendekat-
kan diri ke masyarakat sekitar dan mempertahankan 

eksistensi Giant Probolinggo diantara para kompetitor yang ada di 
kota Probolinggo. Aktivitas tersebut berupa Shopping Education 
& Cooking Class, Car Free Day Town Square Probolinggo, Donor 
Darah dan Senam Aerobic di Giant Probolinggo.

Tepatnya pada tanggal 3 Mei 2016, Giant Probolinggo menerima 
kunjungan dari SDIT Permata yang diikuti oleh 138 siswa dan 10 
guru pendamping. Dalam agenda kunjungan ini, siswa – siswi 
diharapkan dapat lebih mengenal tentang modern market dan 
perbedaan dengan tradisional market yang mereka kenal selama 
ini. Dalam kesempatan kali ini juga mereka lebih memahami 
berbagai profesi dan skill yang ada di Giant Probolinggo mulai 
dari staff bakery, kasir, staff meat, staff seafood dan sebagainya. 
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Cooking Class yang dalam 
hal ini didampingi oleh staff bakery Giant untuk membuat Beef 
Burger yang sehat dan mudah.

AKTIVITAS CERIA MEI 
GIANT PROBOLINGGO 
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Bantuan 
Program 
OSOS oleh 
Giant Purwakarta

MENGASAH 
KREATIVITAS 
ANAK
GIANT EKSTRA 
MASPION SURABAYA

Program Satu Toko Satu Sekolah yang dijalankan melalui 
unit bisnis Giant merupakan tanggung jawab sosial 
perusahaan yang terus dilakukan. Pada Sabtu, 21 April 

2016, Giant Purwakarta memberikan bantuan kepada Yayasan 
Madrasah Al-Mudzakkir yang terletak di sekitar toko. Bantuan 
yang diberikan adalah berupa 2 unit computer, 2 meja dan 1 
printer. Penyerahan diberikan oleh Bapak Fajar Achmad selaku 
DM Sales Support Giant Purwakarta kepada Bapak Lukman 
Hasbi salah satu perwakilan dari madrasah. Beliau sangat 
berterima kasih atas bantuan yang akan bermanfaat untuk 
kegiatan belajar dalam konteks teknologi. 

Bekerjasama dengan HiLo, Giant Ekstra Maspion Surabaya 
mengadakan lomba mewarnai pada Minggu, 1 Mei 2016. 
Lomba ini dibagi menjadi dua kategori yakni lomba 

mewarnai untuk murid SD kelas 1 - 3 dan lomba menggambar 
murid SD kelas 4 - 6. Sebanyak 250 peserta akan bersaing dan 
dipilih enam orang untuk mewakili kota Surabaya menuju ke 
tingkat nasional. “Semoga juara dari Giant Maspion bisa menjadi 
pemenang di tingkat Nasional”, ucap Ibu April Wahyu, Store 
Manager Giant Ekstra Maspion Surabaya.

Kegiatan lomba ini juga diselingi berbagai permainan serta 
kuis edukatif yang diikuti peserta serta orang tuanya. Kegiatan 
kuis edukatif ini bertujuan agar anak lebih mengerti bahwa di 
usianya yang masih belia seharusnya mereka bergerak aktif dan 
tidak terlena oleh permainan gadget yang semakin canggih, 
sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak bisa semakin 
maksimal. 
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Donor Darah
Family Fun Cooking
Giant Diponegoro

Di lain kesempatan, Giant Diponegoro Surabaya bekerjasama dengan 
Fiesta mengadakan lomba memasak keluarga dengan tema “Family Fun 
Cooking” pada hari Minggu, 24 April 2016. Masakan yang dilombakan 
adalah masakan tradisional dengan waktu 30 menit termasuk membeli 
bahan masakan di Giant Diponegoro. Jumlah peserta sejumlah 36 tim 
pun bersaing. Selain hasil masakan yang menggugah selera, juri juga 
akan menilai ketepatan waktu, kekompakan tim dan kebersihan. Bapak 
Hari dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Ibu Wati dari DH RTE 
perwakilan dari Giant Diponegoro hadir sebagai juri. Kegiatan-kegiatan 
seperti ini diharapkan dapat memikat masyarakat sekitar untuk tetap 
cinta pada Giant Diponegoro.

Diantara banyaknya kegiatan donor darah yang dilakukan pada bulan ini, Giant 
Diponegoro Surabaya bekerja sama dengan PMI turut mengadakan acara 
aksi donor darah dengan tema “Ayo Sahabat Giant Berpartisipasi dan Peduli 

Sesama” pada Sabtu 16 April 2016. Acara dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat 
dan pendonor pertama diawali oleh Bapak Fatoni selaku DM Grocery dan Bapak Farid 
selaku DM Fresh. Seluruh karyawan juga antusias dan ikut berpartisipasi mendonorkan 
darahnya. Tidak hanya karyawan saja yang menyambut gembira adanya kegiatan ini, 
masyarakat sekitar dan pelanggan Giant Diponegoro juga banyak berpartisipasi. Alhasil, 
kegiatan donor darah ini berhasil  mengumpulkan 100 kantong darah.

Selain membantu sesama yang membutukan darah, donor darah rutin juga bermanfaat 
bagi kesehatan pendonor antara lain melindungi jantung, memperbarui sel darah baru, 
meningkatkan produksi darah, menurunkan kolesterol dan berbagai keuntungan sehat 
yang lainnya. Dengan diadakannya kegiatan ini semoga dapat membantu sesama dan 
dapat menambah stok darah PMI Jawa Timur. Mari kita hidup sehat dan peduli kepada 
sesama yang membutuhkan.

&
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Aktivitas 
Bulanan
Giant 
Gajayana 
Malang

Dengan berbagai kegiatan meriah dan 
bermanfaat yang dilakukan, Giant Gajayana 
Malang selalu memperlihatkan pedulinya 
untuk masyarakat sekitar dan diharapkan bisa 
menumbuhkan rasa cinta dari para pelanggan 
setianya.

Pada bulan April lalu, Giant Gajayana 
Malang diramaikan oleh kegiatan ‘Tour 
to the store’ dari sekolah-sekolah sekitar 

toko. Tepatnya tanggal 14 April 2016, 48 siswa 
siswi TK Amanah Bunda mengunjungi dan 
mengelilingi area Bakery, Meat & Seafood, Dairy 
Frozen dan Grocery Food. Dengan antusias 
mereka mengikuti setiap proses yang dilalui 
dan bertanya apabila ada yang tidak dimengerti 
seperti alat apa yang dipakai untuk membuat 
roti dan juga bagaimana cara pembuatannya. 
Dengan penuh semangat, mereka membuat 
donat dengan berbagai macam topping. 
Kegiatan yang sama dilakukan oleh adik-adik 

dari sekolah Manarul Huda pada minggu berikutnya. 
Total 32 murid berseragam hijau ini pun belajar tentang 
jenis sayur-mayur dan buah-buahan fresh yang berada 
di toko.

Selain memberikan pengalaman menarik kepada 
para murid sekolah, Giant Gajayana Malang juga 
mengadakan perkumpulan Malang Cat Lover pada 17 
April 2016. Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan 
penjualan produk pet food.

Di lain kesempatan, demi menaikkan pendapatan toko, pada 
22 April 2016 Giant Gajayana Malang menyelenggarakan 
bazaar dan menjual produk-produk sembako. Pada saat 
dimulainya bazaar, ibu-ibu pun sudah mengerumuni area dan 
berebutan untuk berbelanja.

Selebihnya pada akhir April tepatnya pada 30 April 2016, 
dalam rangka memperingati Hari Kartini, Giant Gajayana 
Malang menyelenggarakan Lomba Fashion Show Kartini dan 
Meet and Greet Puteri Indonesia 2016. Sebanyak 55 anak kecil 
dengan lucu dan menggemaskan mempertunjukkan baju 
daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka pun diajak 
berbincang dan foto bersama Kezia Roslin Cikita Warouw, 
sang Puteri Indonesia 2016. Kemudian di bulan Mei, diadakan 
juga kegiatan Fun Cooking bersama Fiesta. Sedikitnya 30 
peserta menunjukan kebolehannya dalam memasak. Hasil 
masakan dinilai dari kebersihan, rasa, plating dan garnishing.
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Bapak Karyadi
STORE MANAGER HERO TAROGONG

adalah motto Bapak Karyadi selama meniti karir. Semangat juang yang tinggi 
tidak membuat beliau mudah untuk putus asa. Mengawali karir sebagai Staff 
Cleaning Service membawa Bapak Karyadi bergabung di Hero Group pada 
tahun 1994. Baginya menjadi sesuatu yang lebih dari posisi yang didudukinya 
saat itu bukanlah sekedar angan-angan belaka. Dengan ketekunan dan 
kesabaran, Bapak Karyadi menjalani tahap demi tahap karirnya. Selama 8 tahun 
penempatan di Hero Supermarket Blok M Plaza, beliau sempat berpengalaman 
menjadi Staff Receiving, Staff Grocery, Staff Admin dan Staff HRD.

Pada tahun 2003, beliau meneruskan pendidikan sarjana di jurusan Manajemen. 
Pada kesempatan itu juga beliau mengikuti program pengembangan karir di 
Hero. Dari sinilah suami dari Ibu Santi Wardiastuti melonjakkan karirnya menjadi 
Section Manager di berbagai bidang seperti Administrasi, Grocery dan Fresh. 
Hero Taman Anggrek, tempat dimana beliau bekerja saat itu juga merupakan 
pilot project premium store Dairy Farm. Setelah 7 tahun menduduki posisi Section 
Manager, pada tahun 2011 Bapak Karyadi dipercaya menjadi Store Manager 
di Hero Plaza Senayan, Hero Living World dan saat ini ditempatkan di Hero 
Tarogong. Tantangannya pun semakin berat, diantaranya adalah menjadikan 
toko yang under performance menjadi toko yang profitable. Sebagai pemimpin 
toko, beliau pun harus membentuk karyawannya agar memiliki integritas tinggi 
serta menjalankan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kerja keras Bapak Karyadi yang selalu memperbaiki kinerja diri di toko 
membuahkan hasil. Hal ini terlihat dari jenjang karir yang dijalani mulai dari 
posisi pemula hingga posisi yang telah diraihnya saat ini. Berbagai pengalaman 
yang dijalaninya telah menjadikan beliau sosok yang layak untuk menerima 
penghargaan Best People Award di ajang National Commitment Conference 
pada tahun 2014. Pencapaian yang berhasil diraih beliau selama bekerja 
salah satunya adalah kemampuan dalam mewujudkan performance toko, 
menjalankan operasional toko dengan prinsip yang jujur dan selalu mengikuti 
prosedur.

“Saya sangat berharap, kedepannya saya masih dipercaya untuk berkarir di Hero 
Group sehingga saya dapat membahagiakan orang-orang yang saya cintai”, 
ungkap Bapak dua anak ini. Beliau percaya jika kita fokus pada suatu tujuan, 
kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar dan lebih bermanfaat di masa 
yang akan datang. Terus lah percaya!

“Selalu memposisikan kerja sebagai 
ibadah dan memberikan yang terbaik untuk 

perusahaan” 

PROFILE
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Pada akhir Maret lalu, HLC berkolaborasi dengan Divisi Operation 
Giant dan Hero, mengadakan pelatihan pembekalan kepada 414 
orang karyawan Starmart, yang terdiri dari 87 Store Manager dan 

327 staf. Starmart yang memiliki konsep Minimarket tentunya memiliki 
beberapa perbedaan dengan konsep Supermarket dan Hypermarket. 
Konsep Minimarket tidak memiliki Divisi Fresh, karena luas area toko yang 
relatif lebih kecil dan standar display atau pajangan yang berbeda. Dengan 
mempertimbangkan hal ini, Manajemen Starmart memutuskan pentingnya 
ada pembekalan yang harus diberikan kepada para karyawan Starmart 
sebelum mereka secara resmi ditempatkan di Giant dan Hero.

Pelatihan yang dilaksanakan mulai tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan 
13 April 2016 ini, bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada para 
peserta bagaimana proses kerja dan basic operation yang ada di Giant dan 
Hero serta mengembangkan motivasi kerja mereka. Setiap peserta juga 
mendapatkan pembekalan dan pengetahuan tentang proses kerja di Divisi 
Grocery, Fresh dan Perishable. Pelatihan yang diberikan oleh Bapak Arja 
Sukirman, Bapak Kosasih Rahmat dan Bapak Yasin Agus ini, dilaksanakan 
selama 2 hari untuk para Store Manager dan 1 hari untuk para staf. Selama 
pembekalan, para peserta melakukan OJT (On Job Training) singkat di Giant 
Ekspres Pondok Kopi. Pelaksanaan pembekalan yang sangat singkat ini 
diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan dalam bentuk refreshment 
training (pelatihan penyegaran) yang diberikan kepada para karyawan 
Starmart setelah penempatannya di Giant dan Hero, sehingga dapat 
meningkatkan performance kerja mereka. Selain pembekalan tentang proses 
kerja di berbagai divisi, diperlukan juga adanya tambahan pembekalan 
dalam bentuk Keterampilan Dasar Khusus serta pelatihan untuk Grooming 
yang akan ditambahkan pada sesi pembekalan dikemudian hari.

Pembekalan Karyawan 
STARTMART

HLC INFO
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SUSAH MOVE ON DARI LIBURAN?  
INI PENYEBABNYA
Long weekend kemarin baru saja usai. Libur panjang seharusnya menjadi salah satu motivasi 
karyawan untuk kembali semangat bekerja. Namun, hal yang terjadi terkadang justru sebaliknya. 
Libur panjang memang menyenangkan, akan tetapi membuat kita susah move on dari kegalauan 
akibat berakhirnya liburan. Rasa malas pun akhirnya menghantui dan pekerjaan pasca liburan 
pun menjelma jadi siksaan. Mengapa hal tersebut terjadi? Setidaknya kita punya pengetahuan 
untuk mencegahnya, jika kita kenali penyebabnya. Setelah Anda mengetahui penyebabnya, 
semoga Anda bisa menghindari kegalauan pasca liburan selanjutnya.

Rencana perjalanan? Done. Tiket? Checked. Hotel? Booked. Persiapan yang dilakukan 
sebelum Anda liburan membuat Anda lebih bersemangat. Akan tetapi, kesehatan kita bisa 
menurun pada minggu terakhir sebelum keberangkatan. Penurunan ini disebabkan oleh 
meningkatnya beban kerja. Hal ini akan mempengaruhi masa transisi antara minggu kerja 
yang super sibuk dan masa liburan yang santai. Shock sering kali terjadi di hari pertama 
libur. Anda bisa mengalami suasana hati dan kualitas tidur yang buruk. Ini terjadi akibat 
perubahan tubuh yang mencolok, tubuh menjadi kaget karena sibuk bekerja di minggu 
sebelumnya dan tiba-tiba menjadi santai dalam sekejap.

Anda mungkin merasa bahwa liburan harus dinikmati secara maksimal karena waktu 
bersenang-senang yang terbatas. Selama liburan, Anda berpindah-pindah kota 
dan menghabiskan malam panjang, sehingga Anda tidak makan teratur, kurang tidur 
dan istirahat tidak cukup. Kelelahan fisik ini juga memicu kesedihan.

Berlibur cenderung menghabiskan waktu yang berkualitas dengan orang 
tercinta. Selama berlibur Anda memiliki waktu berkualitas yang selama ini 
terpotong oleh jam kerja. Saat kebahagiaan ini usai, kita cenderung memun-
culkan kenangan dari mereka yang tidak lagi bersama kita. Hasilnya, liburan 
bisa membuat kita melalui proses berkabung lagi.

Nikmatilah liburan Anda dengan maksimal. Melakukan kegiatan dengan santai, 
berkualitas dan mempelajari hal-hal baru yang mungkin belum pernah Anda 
nikmati sebelumnya. Jadikan liburan sebagai jadwal rutin. Sebuah study 
menyatakan bahwa orang yang berlibur secara teratur cenderung memiliki 
gaya hidup lebih sehat. Liburan tidak harus selalu mahal dan jauh. Hanya 
liburan di rumah juga bukan aib, karena terkadang kita butuh istirahat setelah 
lelah bekerja. Sebab, perubahan dari sibuk ke santai dapat menyebabkan rasa 
kesepian dan kebosanan. Ini berdampak pada kegalauan pasca liburan saat 
kembali kerja.

GEJALA DIPICU SAAT PERSIAPAN LIBURAN

JADWAL LIBURAN YANG TERLALU PADAT 

PERTEMUAN SINGKAT SAAT LIBURAN

MENIKMATI LIBURAN YANG PRODUKTIF

KUIS
Apa tema Hero Teaching yang 
dilaksanakan pada 30 april 2016?
A.     Learn it, Love it
B.      Live it, Like it

kirimkan jawaban serta NRP Anda 
ke alamat email berikut:
 internal_com@hero.co.id 
dengan subjek email : 
HERO KUIS MEI

Jawaban Kuis Hero News April 2016 :

B. Systems, Applications and Products

Pemenang :
1. Suci Dwi Utami (99132172)
2. Alfonsus Kurniawan (99132458)

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

TIPS
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