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Saling berbagi sepertinya merupakan kata yang tepat untuk 
menggambarkan bulan ini. Seperti yang kita ketahui, 12 
September 2016 adalah hari Idul Adha 1437 H. Sebagai 

wujud syukur, Hero Group berbagi dengan masyarakat yang lebih 
membutuhkan dengan melakukan penyerahan hewan kurban yang 
dilaksanakan di kantor pusat dan serentak di toko-toko Giant dan 
Hero Supermarket yang tersebar di Indonesia.

Berbagi ilmu dan memperhatikan masyakarat dan lingkungan 
sekitar merupakan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan. 
September ini, Hero Group bekerja sama dengan Universitas Gadjah 
Mada dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Provinsi Jawa Tengah melakukan pengembangan dan pembinaan 
terhadap petani lokal melalui program Petani Binaan Merbabu. 
Dengan adanya program ini, Hero Group memberikan kontribusi 
nyata untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian dan kompetensi 
petani lokal agar lebih sejahtera.

Awal bulan ini IKEA meluncurkan Katalog IKEA 2017, publikasi yang 
paling dicari dan dinantikan. Bisnis Home Furnishing ini terbukti 
memiliki pertumbuhan penjualan yang menjanjikan. Ini terungkap 
pada Public Expose yang diadakan pada 15 September 2016. Dalam 
paparan kinerja ini dijelaskan bahwa kinerja semester I Hero Group 
kembali meraih profitabilitas. Dengan keoptimisan dan upaya yang 
maksimal, Hero Group diharapkan dapat menjalani semester 2 
tahun 2016 dengan meraih pertumbuhan yang lebih baik lagi.

Silahkan mengakses Hero News melalui website: 
http://www.hero.co.id/media/heronews. Ini merupakan salah satu 
upaya kami untuk terus berusaha memberikan yang terbaik agar 
pembaca setia Hero News dapat mengakses Hero News dengan 
mudah dimana pun dan kapan pun!

Selamat membaca Hero News!
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Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk

STEPHANE
DEUTSCH

Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara agraris. 
Oleh karena itu, sektor pertanian berperan penting dalam 
pembangunan ekonomi di Indonesia. Pentingnya sektor riil ini 

meliputi ketenagakerjaan, berkontribusi terhadap produksi domestik 
bruto, sumber devisa bagi negara, sumber pangan dan gizi, serta 
untuk mendorong sektor ekonomi lainnya.

Sayangnya, masih banyak lahan pertanian dan potensi petani & produk 
termasuk strategi pemasaran yang belum dimaksimalkan karena 
berbagai kendala. Saat ini, petani dengan standarisasi pertanian, 
teknologi yang diterapkan, dan pusat transportasi untuk mendukung 
pengiriman ke pasar modern masih sangat jarang. Sebagian besar 
struktur distribusi pertanian di Indonesia didominasi oleh tengkulak 
dan pedagang, sehingga perbedaan antara harga jual komoditas tidak 
dapat langsung dinikmati oleh petani.

HERO Group melihat dan menangkap ini sebagai kesempatan yang 
menguntungkan bagi kedua pihak yaitu Perusahaan dan untuk 
petani. Kita memulai program Direct Farming berkolaborasi dengan 
Universitas-universitas terkenal sebagai mitra untuk memberikan 
bimbingan kepada para petani dalam mengembangkan potensi dan 
meningkatkan kualitas produk, yang kemudian akan diserap dan dijual 
di toko kita. Dengan kata lain, kita membantu untuk memberdayakan 
kehidupan petani dengan memberikan akses langsung ke pasar 
modern dan menawarkan keuntungan yang lebih baik, dan sebagai 
ritel yang berkomitmen untuk menyediakan produk terbaik bagi 
konsumen kita, makan kita sajikan kesegaran langsung dari lahan 
perkebunan untuk pelanggan kita.

Menyerap langung dari petani atau dari lahan pertanian berarti 
meningkatkan kesegaran produk dengan memperpendek rantai 
pasokan, menurunkan biaya dengan mengurangi peran perantara, 
dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan 
ekonomi lokal.

Kita berharap dengan kerjasama ini, kita dapat memberikan kontribusi 
nyata untuk mendukung program pemerintah, meningkatkan 
produktivitas pertanian dan pastinya peningkatan produk berkualitas 
yang berkelanjutan untuk kepentingan pelanggan kita.

PRESIDENT
MESSAGE
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Momen Idul Adha merupakan waktu yang sangat spesial untuk berbagi, 
khususnya bagi mereka yang berkecukupan untuk berkurban. 
Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Hero Group untuk berbagi 

hewan kurban kepada mereka yang lebih membutuhkan. Dalam memperingati 
Idul Adha 1437  H, Hero Group menyelenggarakan acara simbolis penyerahan 
hewan kurban pada Jumat, 9 September 2016 di halaman Masjid Baitul Kurnia, 
Graha Hero CBD Bintaro.

Tahun ini sejumlah 112 toko Giant dan Hero berpartisipasi untuk berkurban di 
daerahnya masing-masing dan kantor pusat Hero Group turut menyumbangkan 
3 sapi untuk POLRES Tangerang Selatan, POLSEK Pondok Aren dan Kelurahan 
Pondok Jaya. Penyerahan hewan kurban sapi secara simbolis diberikan oleh 
Presiden Komisaris PT Hero Supermarket Tbk, Bapak Ipung Kurnia kepada Bapak 
IPDA Mulyawan dari POLRES Tangerang Selatan, Presiden Direktur PT Hero 
Supermarket Tbk, Bapak Stephane Deutsch kepada Bapak Komisaris Polisi Indra 
Ranudikarta dari POLSEK Pondok Aren, dan Direktur Corporate Affairs, Indus-
trial Relations & Risk Management, Bapak Arief Istanto kepada Bapak Alwi dari 
Kelurahan Pondok Jaya.

“Momentum ini merupakan kesempatan untuk mempererat tali silaturahmi 
dengan lingkungan sekitar. Semoga kegiatan ini memberikan banyak manfaat 
dan semakin mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas karunia yang telah 
diberikan,” ungkap Bapak Arief Istanto dalam sambutannya.

Pada Senin, 12 September 2016, tepat pada pukul 06.45 dilaksanakan shalat Idul 
Adha di Masjid Baitul Kurnia, Bintaro. Kegiatan shalat Ied pun berlangsung 
khusyuk dan khidmat yang diikuti oleh warga sekitar. Selesainya shalat dilanjut-
kan dengan acara penyembelihan hewan kurban yang berlangsung di halaman 
samping masjid.

Kegiatan yang diadakan secara rutin setiap tahunnya ini merupakan salah satu 
bentuk kepedulian Hero Group terhadap lingkungan, khususnya masyarakat 
sekitar toko yang merupakan salah satu sasaran dari kegiatan Hero Peduli. 
Semoga kita semua merasakan keindahan berbagi dalam perayaan Idul Adha 
1437 H.

Acara Penyerahan 

Hewan Kurban Hero Group

SPECIAL
REPORT

5

PT Hero Superm
arket Tbk | Hero New

s Septem
ber 2016



PT Hero Supermarket Tbk (Hero Group) bekerjasama dengan Universitas 
Gadjah Mada (UGM) dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 
(TPH) Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengembangan dan pembi-

naan terhadap petani lokal melalui program Petani Binaan Merbabu. Peresmian 
kerjasama yang dilakukan pada 20 September 2016, di Gudang Pengemasan 
Paguyuban Petani Merbabu, Desa Gondangsari, Pakis, Magelang, ditandai dengan 
penandatanganan naskah kesepahaman oleh Kepala Dinas Pertanian TPH Provinsi 
Jawa Tengah Bapak Ir. Suryo Banendro, MP., Wakil Dekan Bidang Penelitian, 
Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Fakultas Pertanian UGM Ibu Dr. Ir. Sri 
Nuryani Hidayah Utami, MP., M.Sc. serta Director of Corporate Affair, Industrial Rela-
tions & Risk Management PT Hero Supermarket Tbk Bapak Arief Istanto.

Program ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan 
Corporate Social Responsibility (CSR) Hero Group, khusus-
nya di bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam 
membina dan mensejahterahkan petani lokal agar para 
petani memiliki kemampuan untuk bersaing menghadapi 
persaingan global. Program pengembangan petani memain-
kan peran utama dalam keberhasilan produk pertanian. Oleh 
karena itu, melalui program Petani Binaan Merbabu, Universi-
tas Gadjah Mada dan Dinas Pertanian TPH akan memberikan 
pembinaan kepada 567 petani dalam mengembangkan 
potensi dan meningkatkan kualitas produk pertanian, yang 
akan diserap dan dipasarkan di gerai-gerai Giant. 

Hero Group 
Menginisiasi 
Program 
Petani 
Binaan 
Merbabu

CSR NEWS
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Dengan adanya program kemitraan ini, Hero 
Group memberikan kontribusi nyata untuk 
mendukung program pemerintah dalam 
meningkatkan kualitas hasil pertanian sehingga 
bisa diekspor ke mancanegara serta memajukan 
kompetensi petani lokal agar lebih sejahtera. 

Selain sebagai program CSR HERO Group, imple-
mentasi direct sourcing juga merupakan upaya 
perusahaan dalam melakukan penghematan karena 
produk-produk segar berkualitas bisa langsung 
diserap dengan harga yang lebih murah serta 
memutus mata rantai yang melibatkan pengepul, 
sehingga mempersingkat proses pemasokan ba-
rang dan membantu toko-toko dalam memberikan 
produk fresh yang berkualitas dan segar kepada 
para pelanggan. Adapun per tahun ini, perusahaan 
menargetkan agar setidaknya 50% produk fresh 
diperoleh melalui program direct farming. Dengan 
begitu, keberlangsungan program ini semakin 
memberikan keuntungan baik itu bagi para petani, 
perusahaan dan juga para pelanggan setia.

Dalam acara peresmian program ini, Hero Group 
menyerahkan secara simbolis bantuan peralatan 
pertanian serta diskusi interaktif “Farmer Talk” 
mengenai Budi Daya Tanaman Hortikultura 
bersama para ahli Fakultas Pertanian UGM, Dinas 
Pertanian TPH Provinsi Jawa Tengah, dan per-
wakilan manajemen Hero Group. Pada kesempatan 
ini dilakukan juga launching produk co-branding 
petani binaan yang diberi nama Merbabu. 
Sebagai rangkaian launching produk tersebut, Giant 
Magelang dan Giant Yogya memberikan penawaran 
khusus untuk mendapatkan produk Merbabu 
dengan harga spesial sampai dengan akhir 
September 2016.

CSR NEWS
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HERO 
GREEN 
ACTION: 
GIRAS FUN 
HIKING 2016

nya di setiap 3 bulan akan diadakan kegia-
tan untuk pemantauan perkembangan dari 
program reforestasi maupun pembangunan 
yang berjalan dan telah dilakukan.

Dengan semangat untuk bersama-sama 
peduli dan melestarikan ekosistem hulu 
Sungai Brantas, kegiatan Giras Fun Hiking 
2016 yang diikuti kurang lebih 50 peserta 
ini dimulai dengan gerak jalan dari Lemah 
Putih ke Desa Sumber Brantas. Kemudian 
dilanjutkan dengan penanaman pohon 
Kayu Hitam dan pemberian edukasi tentang 
Hulu Brantas kepada semua peserta.

Tanggal 20 September 2016, semangat 
GIRAS (Giant Peduli Brantas) untuk 
Sungai Brantas kembali bergelora. Pada 

hari itu, tim perwakilan dari Giant Ekstra Pon-
dok Candra Sidoarjo dan Giant Ekspres Dinoyo 
Malang, bersama dengan Pusaka Foundation, 
Komunitas Senam Giant Pondok Candra dan 
Karang Taruna Singosari melakukan aksi peduli 
lingkungan GIRAS FUN HIKING 2016 di area 
Lemah Putih & Desa Sumber Brantas, Jawa 
Timur. Kegiatan yang juga didukung oleh 
Perum Jasa Tirta I ini, merupakan kegiatan lan-
jutan setelah peluncuran program Giant Peduli 
Brantas (GIRAS) awal Juni 2016 yang lalu. 
Sesuai dengan rencana awal kegiatan, selanjut-

Para peserta sangat senang bisa terlibat 
dalam kegiatan ini, karena selain berolah-
raga mereka juga dapat menikmati alam 
sekaligus menambah pengetahuan tentang 
kelestarian alam dan yang paling utama 
adalah dapat berpartisipasi langsung dalam 
melestarikan ekosistem hulu Sungai Brantas. 
Tidak sedikit dari mereka yang berharap 
agar program GIRAS dapat melibatkan lebih 
banyak komunitas atau lembaga lain, agar 
semangat aksi hijau ini terus berjalan dan 
semakin tersebar ke seluruh masyarakat.

Selalu GIRAS untuk DAS Brantas!

CSR NEWS
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50 penutupan toko yang sebagian besar 
berasal dari program rasionalisasi toko 
Guardian yang berjalan dengan baik.

Bapak Stephane menjelaskan bahwa 
walaupun perdagangan di bisnis makanan 
menantang, perusahaan akan terus melan-
jutkan berbagai inisiatif untuk meningkat-
kan kinerja baik. Dengan keoptimisan dan 
upaya yang maksimal, semoga Hero Group 
dapat menjalani semester 2 tahun 2016 
dengan meraih pertumbuhan yang lebih 
baik lagi.

PUBLIC EXPOSE 
2016

Sebagai agenda tahunan, pada Kamis 15 September 
2016 PT Hero Supermarket Tbk kembali mengada-
kan acara Paparan Publik Kinerja Perusahaan atau 

Public Expose di Hotel Mulia, Jakarta Selatan. Kegiatan 
ini dihadiri oleh jajaran direksi yang terdiri dari Bapak 
Stephane Deutsch (Presiden Direktur), Bapak Xavier Thiry 
(Direktur), Bapak Arief Istanto (Direktur Independen), Ba-
pak Heru Pribadi (Direktur) serta Bapak Wahyu Trikusumo 
(Direktur).

Dalam paparan kinerja ini dijelaskan bahwa kinerja semes-
ter I Hero Group kembali meraih profitabilitas. Pencapaian 
ini turut didukung oleh unit bisnis IKEA dan Guardian yang 
memiliki pertumbuhan penjualan like-for-like yang kuat 
dan hasil penjualan yang menjanjikan. Sedangkan, Food 
Business masih perlu perhatian khusus untuk mendorong 
pertumbuhan penjualannya. Maka dari itu, beberapa 
strategi sedang dilakukan untuk meningkatkan marjin 
secara berkelanjutan. Hal ini ditandai oleh total penjualan 
yang tercatat 1% lebih rendah pada semester pertama, 
namun Hero Group berhasil mencerminkan peningkatan 
yang signifikan karena telah membukukan laba bersih se-
besar Rp 20 miliar setelah pada periode yang sama tahun 
lalu merugi Rp 32 miliar. Pada semester pertama, terdapat 

NEWS
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Tahun 2016 menjadi tahun kedua HERO Peduli 
mengadakan program donasi buku, setelah pada 
tahun sebelumnya terkumpul sebanyak 672 buku 

hasil donasi para karyawan kantor pusat HERO Group dan 
telah disalurkan melalui komunitas Book for Mountain, 
tahun ini dengan mengusung nama HERO Books of 
Happiness, HERO Peduli kembali menggalakkan 
semangat berbagi yang sama.

Tidak hanya karyawan di kantor pusat HERO, namun 
juga konsumen, anak sekolah, penerbit hingga mereka 
yang berpartisipasi melalui bookfie di sosial media pun 
ikut terlibat dalam pengumpulan buku di program HERO 
Books of Happiness ini. Hasilnya sebanyak lebih dari 4000 
buku dapat terkumpul dalam kurun waktu 1 bulan, untuk 
kemudian disalurkan ke taman baca dan perpustakaan 
yang ada di daerah Nusa Tenggara Timur melalui komuni-
tas Donasi Buku.

Hingga bulan Agustus 2016, buku-buku dari HERO Books of Happiness telah 
menjangkau 2 taman baca di Sano Nggoang, Manggarai Barat dan daerah 
Mollo dekat perbatasan Atambua, selain itu program HERO Books of 
Happiness ini juga mempunyai andil dalam menginisiasi terbentuknya per-
pustakaan Lakoat Kajuwas yang terletak di Desa Taiftob, Timor Tengah Selatan. 
Indonesia Timur dikenal sebagai daerah yang medannya kurang bersahabat, 
begitu juga perjalanan buku-buku ini hingga sampai ke tujuan harus melewati 
akses yang tidak mudah. Jalanan berbukit dan sungai yang harus disebrangi 
menjadi medan yang harus dilewati untuk bisa mencapai taman baca tersebut.

HERO Books of Happiness, Your Books Their Happiness!

Beratnya jarak yang harus ditempuh dalam penyaluran buku-buku terbayarkan 
dengan antusiasme anak-anak yang menyambut buku-buku dengan gembira. 
Seperti yang kita ketahui, minat membaca yang tinggi di daerah-daerah ini 
tidak dibarengi dengan kemudahan akses untuk mencapai buku sebagai jen-
dela dunia. Dengan adanya program HERO Books of Happiness ini diharapkan 
selain dapat menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap sesama, tetapi juga 
sebagai langkah nyata untuk dapat membantu membuka akses baca yang 
lebih luas untuk mereka yang berada di daerah terpencil.

Buka Akses Baca untuk 
Indonesia Timur, 
Program Hero Books of 
Happiness Salurkan 4000 
Buku ke NTT

NEWS
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GOR Bulungan pada siang hari itu dipenuhi oleh pengunjung yang datang 
dari LT members, jajaran manajemen dan para supporter yang tak henti 
memberikan dukungan untuk tokonya. Tepat pada pukul 13.00, seremoni 
pembukaan PORSE diawali dengan ‘Palang Pintu Betawi’, penampilan ciri 
khas adat Betawi dalam berkomunikasi melalui pantun dan silat. Kebudayaan 
Betawi yang kental dengan musik, seragam dan logat khasnya membangkit-
kan suasana siang itu. Suasana menjadi lebih seru disaat para kontingen dari 
masing-masing peserta pertandingan mengikuti lomba defile. Setiap tim ber-
nyanyi dan menari menunjukkan yel-yel khasnya yang menarik perhatian pe-
ngunjung untuk ikut bergoyang. Tak lupa, Bapak Arief Istanto selaku Direktur 
Corporate Affairs, Risk Management & Industrial Relations memberikan sam-
butannya dimana dalam sambutannya beliau mengatakan “PORSE merupakan 
salah satu wujud syukur HUT Hero yang ke-45 untuk mampu membangkitkan 
semangat para karyawan dan meningkatkan sinergi perusahaan”.

Acara pembukaan PORSE 2016 ditandai dengan penyerahan simbolis piala 
bulu tangkis dan sepak bola oleh Bapak Stephane Deutsch selaku Presiden 
Direktur Hero Group didampingi oleh Bapak Arief Istanto kepada Bapak 
Zabiansyah selaku General Manager Industrial Relations. Selanjutnya, 
pertandingan eksibisi tenis meja dilakukan oleh Bapak Stephane dengan 
Bapak Jakwan dan dimenangkan oleh Bapak Stephane.

Pertandingan perdana bulu tangkis antara Joglo Selection dan A Plus pun 
dimulai. Babak pertama dan kedua dari mereka tampaknya saling kuat mem-
pertahankan skor masing-masing. Akhirnya, pertandingan dimenangkan oleh 
tim Joglo Selection dengan skor 3-0. Bagi tim Joglo Selection, pertahankan 
prestasi dan semangat berlatih untuk pertandingan berikutnya.

Mari junjung tinggi sportivitas dan fair play. Selamat bertanding!

Pekan Olahraga dan Seni (PORSE) merupakan pe-
kan olahraga yang diadakan setiap 2 tahun sekali 
dan diikuti oleh seluruh bendera Hero Group di 

seluruh Indonesia. Tahun ini PORSE terdiri dari 3 olahra-
ga yakni sepak bola, bulu tangkis dan tenis meja yang 
akan berlangsung selama 2 bulan kedepan.  Seremoni 
pembukaan diselenggarakan pada Rabu, 7 September 
2016. Kegiatan ini bertujuan untuk membangkitkan 
semangat, menghilangkan kejenuhan dan mempersatu-
kan seluruh karyawan PT Hero Supermarket Tbk.

NEWSNEWS
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Pada 1 September 2016, IKEA meluncurkan 
Katalog IKEA 2017, berisi 324 halaman penuh 
rangkaian produk baru, inspirasi dan tips ser-
ta artikel-artikel menarik mengenai kehidupan 
sehari-hari.  Katalog IKEA 2017 mulai beredar 1 
September 2016 dan berlaku satu tahun.

Katalog IKEA 2017 merupakan edisi global ke-66 dengan jumlah katalog yang 
dicetak sebanyak 211 juta eksemplar, diedarkan di 48 negara dalam 33 bahasa 
di seluruh dunia, salah satunya Bahasa Indonesia. Kertas yang digunakan pada 
Katalog IKEA 100% bersertifikasi FSC™, dimana seluruh bahan baku dari hutan 
kayu yang digunakan diaudit setiap tahunnya oleh auditor independen yang 
memastikan pengelolaan secara berkelanjutan menjaga keseimbangan alam.

Di Katalog IKEA 2017 terdapat dua hal baru yaitu harga yang lebih rendah 
dibandingkan tahun sebelumnya dan adanya 13 artikel cerita menarik menge-
nai nilai-nilai IKEA  dari perspektif kehidupan sehari-hari yang bersumber pada 
pengalaman dari berbagai negara. Selain itu, harga dari produk IKEA lainnya 
yang tertera dalam katalog IKEA 2017 berlaku selama satu tahun hingga 
31 Agustus 2017. Hal ini adalah untuk membantu lebih banyak masyarakat 
Indonesia merencanakan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi 
keluarga di rumah dengan ragam inspirasi sesuai kebutuhan dan keinginan 
masing-masing.

Sehubungan dengan peluncuran Katalog IKEA 2017 ini, serangkaian kegiatan 
dilakukan untuk  memeriahkan kegiatan setahun sekali ini.

Pada tanggal 24-25 Agustus 2016 berlangsung acara 
Co-worker Catalogue Launch di Restaurant IKEA. Acara yang 
ditujukan khusus bagi seluruh co-worker IKEA Indonesia ini 
dibuka oleh Simon Green, Store Manager IKEA Alam Sutera. 
Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari beberapa de-
partemen mengenai program-program yang akan berjalan 
selama tahun katalog baru. Acara ditutup dengan santap 
siang bersama dan pembagian goody bag dan katalog IKEA 
2017 kepada seluruh co-worker IKEA. 

KATALOG IKEA 2017

Publikasi yang paling 
dicari dan Dinantikan

Co-worker catalogue launch

PR Catalogue Launch

Pada tanggal 31 Agustus 2016 diadakan acara PR 
Catalogue Launch & Exhibition di Igor’s Café & Pastry 
yang ditujukan bagi tiga audiens berbeda. Di pagi hari 
adalah acara konferensi pers yang dihadiri oleh lebih 
dari 50 media cetak dan online serta 2 stasiun televisi. 

NEWS
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Konferensi pers bergaya talk show dibuka oleh Mark Magee, General 
Manager IKEA Indonesia dengan memberikan kata sambutan dan 
sedikit ringkasan mengenai katalog IKEA 2017. Setelah itu dilanjutkan 
oleh Eliza Fazia, Marketing Manager IKEA, yang lebih memberikan 
penjelasan mengenai konten katalog IKEA 2017. Terakhir adalah 
penjelasan dari Interior Design IKEA Indonesia, Indy Anindita, yang 
memaparkan mengenai Scandinavian Design. Acara ditutup dengan 
pengundian lucky draw untuk lima orang beruntung.

Setelah konferensi pers, dilanjutkan dengan 
Bloggers Event, dimana IKEA mengundang 
berbagai blogger dari komunitas berbeda seper-
ti Travel, Food, Parenting, Home Design serta 
Lifestyle. Format yang sama dilakukan seperti 
acara sebelumnya.

Sesi terakhir di hari itu adalah acara untuk para 
profesional, yaitu interior designer dan arsitek. 
Untuk sesi terakhir ini, IKEA menghadirkan Mery 
Zola dari IKEA Business untuk memperkenalkan 
jenis-jenis layanan dan manfaat- manfaat yang 
diberikan oleh IKEA Business bagi pelaku usaha.

Di ketiga acara hari itu, para tamu undangan 
sangat antusias untuk mengetahui isi Katalog 
IKEA 2017. Para tamu undangan diberikan 
Lembar Inspirasi untuk diisi mengenai halaman 
Katalog IKEA mana yang memberikan inspirasi 
dan alasannya. Setelah itu, lembaran diundi un-
tuk mendapatkan hadiah produk IKEA. Terdapat 
5 pemenang untuk masing-masing acara.

Dalam memperkenalkan Katalog IKEA 
2017, IKEA Indonesia melakukan kegiatan 
roadshow di sejumlah pusat perbelanjaan 
dan beberapa perkantoran di daerah Jakarta.  
Roadshow kali ini adalah dengan membuat 
booth pameran yang menghadirkan bebera-
pa halaman berbeda dari Katalog IKEA 2017. 
Produk-produk IKEA yang dipamerkan di 
mall-mall dan gedung perkantoran adalah 
kabinet kaca FABRIKOR, dipan FYRESDAL, 
serta bantal PENNINGGRAS, MATTRAM dan 
HOSTFIBBLA.

Kegiatan roadshow juga didukung dengan program 
“Storytelling Competition”, yaitu perlombaan membaca 
katalog IKEA 2017 dengan merekam suara bergaya 5 
genre berbeda seperti romantis, horor, motivasional, 
dongeng dan gaya bebas. Sebanyak 10 orang pe-
menang akan mendapatkan Gift Voucher IKEA senilai 
masing-masing Rp. 3 juta. Selain itu, 5 orang pemenang 
akan dipilih dan suaranya akan direkam kembali 
untuk disiarkan di radio JAK FM.  Untuk berpartisipasi, 
pelanggan dapat menggunakan smartphone dengan 
meng-klik terlebih dahulu  www.IKEA.co.id/Storytelling 
atau merekamnya di mini studio di toko IKEA atau di 
pusat perbelanjaan di mana IKEA melakukan roadshow. 
Storytelling Competition ini berlangsung dari 1 – 18 
September 2016.

Roadshow untuk Catalogue Launch
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Perayaan 
Ulang Tahun 
ke-17 SPHS di 
Kantor Pusat

Pada Kamis, 1 September 2016 Serikat Pekerja Hero Supermar-
ket (SPHS) menginjak usianya yang ke-17. Perayaan tahun ini 
berbeda dari tahun sebelumnya, dimana seluruh toko turut 

merayakan ulang tahun SPHS secara serentak. Selain itu, SPHS juga 
berkesempatan untuk merayakannya di kantor pusat Graha Hero 
Bintaro. Sekitar pukul 11.00 siang, area terbuka lantai 5 tampak 
dipenuhi oleh sekitar 200 orang anggota SPHS kantor pusat. Semua 
karyawan anggota yang hadir tampak kompak menggunakan 
seragam SPHS. Turut hadir perwakilan manajemen yakni Bapak Arief 
Istanto (Direktur Corporate Affairs, Risk Management dan Industrial 
Relations), Ibu Natalia Lusnita (GM CSR & Corporate Communica-
tions), Bapak Haryana (General Manager Loss & Prevention), Bapak 
Putu Gede (Territory Head 2), Bapak Handji (Regional Manager 
9) dan Bapak Nanang Subekti (Regional Manager 10). Perayaan 
sederhana di kantor pusat dimulai oleh sambutan Ketua DPC SPHS 
kantor pusat Bapak Chairul dan dilanjutkan oleh Bapak Arief Istanto 
yang berterima kasih atas komunikasi yang terjalin antara SPHS 
dan manajemen, karena tanpa komunikasi yang baik tidak akan 
terjalin pengertian agar saling menghargai dan percaya. Beliau pun 
berharap agar seluruh karyawan tetap sejahtera.

Bapak Jakwan sebagai Ketua Umum SPHS juga turut memberikan 
pesan bahwa kita semua memerlukan kesetiaan dan keuletan untuk 
bisa berada di usia ke-17 dan harus jaga sikap untuk tetap setia, 
bijak dan santun. Tak lupa, pembacaan doa menjadi rangkaian 
acara selanjutnya yang dipandu oleh Bapak Nafiar. Acara kemudian 
ditutup dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun yang 
dipotong oleh Bapak Jakwan dan kemudian diberikan kepada Bapak 
Chairul (DPC SPHS kantor pusat) dan Bapak Arief Istanto.

Semoga di usia yang menginjak dewasa ini disertai juga dengan 
kematangan dalam berkomunikasi dan sikap saling menghormati se-
hingga hubungan industrial yang telah terjalin baik selama ini dapat 
terus dipertahankan dan ditingkatkan.
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Sesampainya ditempat, seluruh kayawan dibagi menjadi 
7 tim yang masing-masing timnya berisi 10 orang. Setiap 
tim sangat antusias mengikuti permainan-permainan yang 
telah disediakan diantaranya adalah Flying fox, Ellice Bridge, 
Mouse Trap, Halang Rintang, Go for it dan lainnya. Semua 
permainan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan 
kerjasama, kepercayaan diri, mengendalikan emosi, mem-
bangun kekompakan tim yang solid dan kreatif. Setiap tim 
pun dengan semangat berjuang dan saling memotivasi 
untuk memenangkan setiap permainan. Di akhir ke-
giatan, 4 tim yang berhasil mendapatkan poin tertinggi 
pun menjadi juara dan mendapatkan hadiah berupa 
voucher belanja senilai Rp.150.000 untuk setiap anggota 
tim dan satu karton produk seperti mie instan, minuman 
isotonik, dan lain-lain.

Selain itu, kegiatan ini dapat menumbuh kembangkan rasa 
percaya diri bagi setiap peserta outbond guna memberikan 
proses terapi diri dalam berkomunikasi dan menimbul-
kan adanya saling pengertian, sehingga terciptanya rasa 
saling percaya antar sesama rekan kerja. Semoga suasana 
kebersamaan dan nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan 
ini dapat diterapkan saat melaksanakan tugas sehingga 
kinerja karyawan menjadi lebih baik.

Kegiatan outbond merupakan sarana penambah wawasan yang 
didapat dari serangkaian pengalaman berpetualang melalui per-
mainan-permainan yang dapat memacu semangat dan kreativitas 

seseorang. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan semangat dan 
motivasi pegawai, Giant Gatsu Cimone Tangerang mengadakan kegiatan 
outbond pada tanggal 5 dan 14 September 2016. Sebanyak 77 karyawan 
termasuk SPG/SPM serta vendor LP eksternal berangkat menuju Wisa-
ta Camping Ground Mandalawangi yang berlokasi di Taman Nasional 
Gunung Gede Pangrango, Cibodas. Dengan tema “Kita Bersama Bisa 
Luar Biasa”, kegiatan ini bertujuan untuk menambah kepercayaan diri, 
membentuk keberanian dalam menentukan sikap, memacu semangat 
kepemimpinan dan kebersamaan.

“Kegiatan ini terselenggara berkat kemauan dan tekad karyawan Giant 
Gatsu Cimone Tangerang yang bersemangat menabung selama 6 bulan 
untuk menghimpun dana, agar dana yang diberikan manajemen dapat 
disatukan untuk menambah kesiapan yang dibutuhkan dan alhasil usaha 
kami tidak sia – sia”, ungkap Bapak Herry Maulana, Store General Manager 
Giant Gatsu Cimone Tangerang.

Family Gathering Giant 
Gatsu Cimone Tangerang
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Parade Kemeriahan Kegiatan Agustus 
Giant Ekstra Rajawali

Talk show bersama Putri Indonesia. Dengan tema 
“Independence Day with Beauty”, acara ini pun diisi oleh kelas 
kecantikan dan berbagai peragaan kebaya nasional yang dipamer-
kan melalui gadis remaja dan anak-anak. Di hari yang sama dan di 
area yang berbeda dilaksanakan juga kegiatan donor darah yang 
diikuti oleh 320 peserta. Sejumlah 124 kantong darah berhasil 
dikumpulkan untuk disumbangkan ke Palang Merah Indonesia.

Di akhir Agustus, diadakan kegiatan Gerak Jalan dan Fashion Show 
Busana Perjuangan yang diikuti oleh 1390 peserta anak murid 
yang berasal dari sekolah sekitar toko. Giant Ekstra 
Rajawali juga berbagi kesempatan untuk pelanggan setia dengan 
mengadakan pesta undian yang dimulai dari 21 Juli hingga acara 
puncak yang diadakan pada 27 Agustus 2016. Berbagai hadiah 
menarik seperti TV, sepeda gunung dan sofa dibagikan kepada 
pemenang undian.

Banyaknya kegiatan bermanfaat yang dilakukan pada bulan 
Agustus tersebut, diharapkan bisa mempertahankan eksistensi 
Giant Ekstra Rajawali dan semakin erat dengan masyarakat sekitar.

Giant Ekstra Rajawali kembali mengadakan berbagai 
aktivitas dari awal sampai akhir Agustus 2016. 
Dalam rangka ulang tahunnya yang ke-7, Giant 

Ekstra Rajawali mengadakan tasyakuran dan perayaan 
sederhana pada 14 Agustus 2016. Sebagai salah satu wujud 
syukur, melalui program Satu Toko Satu Sekolah, di hari 
berikutnya Giant Ekstra Rajawali memberikan bantuan 
kepada SDN Krembangan XI yang terletak tak jauh dari 
toko. Bantuan yang diberikan adalah 2 unit komputer yang 
diserahkan oleh Bapak Hendrik Simanjuntak sebagai Store 
General Manager Giant Ekstra Rajawali. Pihak sekolah yang 
menerima bantuan sangat berterima kasih atas bantuan 
yang bermanfaat guna mendukung kegiatan belajar dalam 
konteks teknologi.

Tak kalah seru, para karyawan Giant Rajawali turut me- 
meriahkan kemerdekaan Republik Indonesia dengan men-
gadakan berbagai macam lomba dan festival kostum pe-
juang. Masih dalam rangka merayakan kemerdekaan, pada 
20 Agustus 2016, Giant Rajawali dipadati oleh pelanggan 
setia yang menyaksikan Fashion Show Kebaya Nasional dan 

NEWS

16

PT
 H

er
o 

Su
pe

rm
ar

ke
t T

bk
 | 

He
ro

 N
ew

s 
Se

pt
em

be
r 2

01
6



Semangat Agustus Giant 
Suncity Sidoarjo

Agustus 2016 merupakan bulan yang melam-
bangkan heroisme kemerdekaan. Untuk me-
meriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-71, kali ini 

Giant Suncity mengadakan aneka lomba yang melibat-
kan seluruh karyawan internal (karyawan/SPG/SPM) 
maupun pelanggan. Pada tanggal 14 Agustus 2016, 
karyawan internal mengadakan beberapa lomba terma-
suk lomba pindah belut, lomba balap bakiak beregu, 
lomba berebut kursi dan lainnya. Keriuhan sorak-sorai 
para penonton pun menyemangati para peserta lomba 
untuk menang. Dengan adanya lomba ini karyawan 
lebih bisa meningkatkan semangat kerjasama tim, kerja 
keras dan fokus dalam mengerjakan tugas.

Puncak kegiatan bertema “TujuhBelasan” ini diadakan pada tanggal 17 Agustus 
2016, dimana diadakan final lomba pindah belut dan lomba balap bakiak be-
regu. Sementara itu, untuk anak-anak diadakan lomba memindahkan es krim 
dengan menggunakan sumpit, lomba kelereng, lomba memindahkan bendera 
dan lomba tendang bola. Lomba yang memerlukan ketangkasan, kehati-hatian 
dan juga kecepatan tersebut mampu membangkitkan keceriaan dan semangat 
luar biasa. Namun, untuk ibu-ibu sendiri diadakan lomba berebut kursi. De-
ngan sangat antusias sambil berjoget diiringi lagu dangdut, mereka memutari 
dan memperebutkan kursi. Sebagai penutup acara lomba, diadakan parade 
kostum TujuhBelasan untuk dipilih kostum terbaik. Tak jarang, aksi mereka yang 
melakukan catwalk diatas panggung memancing gelak tawa para penonton.

Dilain kesempatan pada tanggal 24 Agustus 2016, Giant Suncity mengadakan 
lomba makan es krim berpasangan bersama Campina Ice Cream. Dengan mata 
tertutup, kelucuan yang terjadi adalah saat pasangan salah sasaran suap dan 
disinilah terdengar gelak tawa para penonton. Di hari yang sama, juga di-
adakan lomba kreativitas menghias mini pao bersama Bernardi yang diikuti 
oleh anak-anak.

Di penghujung bulan Agustus, tepatnya tanggal 28 Agustus 2016, Giant 
Suncity bersama Nestle Koko Krunch mengadakan Koko Olimpiade yang 
mencakup lomba mewarnai bertema Koko Krunch dan lomba menggambar 
dengan tema semarak kemerdekaan. Sebanyak 250 peserta siswa SD ikut 
meramaikan acara lomba. Para peserta pun harus mampu berimajinasi mulai 
dari menggambar sampai mewarnai. Pada akhirnya, semua usaha keras da-
lam lomba TujuhBelasan terbayar ketika para juri mengumumkan pemenang 
lomba. Seluruh kegiatan yang diadakan pada bulan Agustus diharapkan 
dapat meningkatkan minat dan loyalitas masyarakat untuk berbelanja di 
Giant Suncity.
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Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bulan lalu juga 
turut dirayakan oleh toko-toko berikut: 

HERO KOTA WISATA

GIANT EKSTRA PROBOLINGGO  

Tidak seperti peringatan HUT Republik Indonesia di tahun 
sebelumnya, tahun ini Hero Kota Wisata melaksanakan upacara 
bendera dan berbagai lomba yang diikuti oleh seluruh karyawan 
termasuk karyawan Guardian dan karyawan outsourcing meliputi 
security, cleaning service, SPG dan juga para tenan. Perlombaan 
tersebut diikuti oleh sekitar 50 orang peserta. 

Merayakan HUT RI ke-71 tidak hanya dilakukan dengan upacara 
bendera dan perlombaan, tetapi ada berbagai macam cara. Seperti 
yang dilakukan oleh Giant Ekstra Probolinggo pada 14 Agustus 
lalu, yang ikut berpartisipasi dalam acara “Morning On Pangli-
ma Sudirman Street”, dimana seluruh instansi Kota Probolinggo 
mengikuti bazaar dengan membuka booth dari pukul 05.00 pagi. 
Seminggu kemudian, kegiatan jalan sehat diadakan dan diikuti oleh 
85 orang karyawan. Setelah itu, ada acara pemotongan tumpeng 
yang dilakukan oleh Ibu Sartin Maryanti (Store General Manager), 
pembagian door prize dan berbagai macam perlombaan. Tak lupa, 
pemilihan Best Employee untuk periode Juni dan Juli 2016. Pe-
nilaian Best Employee tersebut didasarkan oleh kejujuran, loyalitas, 
kerajinan, menjaga aset perusahaan, inisiatif dan tugas yang dilaku-
kan sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan. 

Semarak Perayaan HUT RI
di beberapa Toko
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GIANT EKSTRA MASPION

GIANT EKSTRA 
PONDOK CHANDRA

GIANT EKSTRA GAJAYANA 

Berbagai cara dilakukan untuk membuat perayaan HUT RI ke-71 
berkesan dihadapan pengunjung toko. Pada hari kemerdekaan, 
pengunjung toko disambut oleh karyawan/SPG yang mengenakan 
baju adat Nusantara. Tak hanya itu, sekitar 200 ibu dan anak mengi-
kuti Karnaval Kemerdekaan dengan mengenakan kostum. Pada akhir 
pekan, Giant Ekstra Maspion juga mengadakan perlombaan untuk 
keluarga, yaitu lomba mencari bendera dan lomba foto keluarga 
bertema ‘Semangat Kemerdekaan’. Peserta yang memenangkan 
perlombaan mendapatkan total hadiah senilai 1,5 juta rupiah. Selain 
untuk para pelanggan, mereka juga menyelenggarakan perlombaan 
bagi karyawan toko, antara lain lomba estafet karet gelang, lomba 
makan kerupuk dan lomba seru lainnya. Tidak hanya diikuti oleh 
karyawan saja, tetapi Ibu April Wahyu (Store General Manager Giant 
Maspion) dan Ibu Ratih (DM GMS) juga antusias mengikuti setiap 
perlombaan.

Masih dalam rangka merayakan HUT RI ke-71, Giant Ekstra Pondok 
Chandra Sidoarjo membuka kegiatan dengan mengikuti bazaar 
di Perumahan Merpati Juanda, Sidoarjo. Acara yang berlangsung 
pada hari Minggu, 28 Agustus 2016 dimulai dengan senam sehat 
dan juga panggung hiburan sederhana. Karena diadakan di area 
perumahan, banyak ibu-ibu yang antusias mendatangi booth 
Giant yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok, 
mulai dari minyak goreng, gula, sabun dan deterjen. Di bazaar 
tersebut, Bapak Toni selaku DM GMS, beberapa karyawan Giant 
dan SPG membantu untuk mempromosikan produk-produk Giant.

Dengan tema “Lentera Merah Putih”, Giant Ekstra Gajayana Malang 
juga melaksanakan upacara bendera dan diikuti dengan berbagai 
perlombaan yang berlangsung meriah. Pada hari sebelumnya, 
diadakan acara syukuran dan potong tumpeng oleh Ibu Etik 
Setyorini selaku Store General Manager Giant Ekstra Gayana 
Malang. Setelah selesai melakukan pemotongan tumpeng, para 
karyawan yang memiliki bakat musik terpendam menampilkan 
kebolehannya diatas panggung. “The Best Employee” pada bulan 
Agustus juga tak lupa diumumkan.
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Perayaan Kemerdekaan 
dan HUT ke-10 Giant 
Ekstra Botani Bogor

Giant Ekstra Botani Bogor pun tak ketinggalan untuk mengisi kegia-
tan kemerdekaan. Pada HUT Kemerdekaan RI, upacara 
pengibaran bendera dilakukan di area belakang kasir dan diikuti 

oleh sekitar 100 orang karyawan termasuk SPG/SPM yang bertugas di 
pagi hari. Setelah selesai upacara, suasana menjadi lebih seru dengan 
adanya lomba karaoke dan lomba joget bola yang dilakukan oleh seluruh 
karyawan. Tampak keceriaan dan semangat mereka dalam bernyanyi dan 
bergoyang. Pada kesempatan lain, dalam rangka merayakan ulang tahun-
nya yang ke-10, pada tanggal 25 Agustus 2016 Giant Botani Bogor 
mengadakan acara syukuran dan potong tumpeng. Pemotongan 
tumpeng dilakukan oleh Bapak Heru Prasetyo sebagai Store General 
Manager Giant Botani Bogor. Sekitar 150 orang karyawan shift pagi turut 
mengikuti perayaan tersebut.

Sukses selalu untuk Giant Botani Bogor.

Donor
Darah 
SPHS

Dalam rangka merayakan hari jadinya, SPHS bekerja 
sama dengan Palang Merah Indonesia menyeleng-
garakan kegiatan bakti sosial berupa donor darah 

pada Selasa, 20 September 2016. Berlokasi di area parkir 
Masjid Baitul Kurnia, sekitar pukul 09.00 WIB tampak 
banyak karyawan yang antri untuk melakukan donor. 
Sambil menunggu giliran, para pendaftar dihibur oleh 
nyanyian selawat dari tim marawis Baitul Kurnia. Selain 
kegiatan donor darah, banyak booth yang ikut meramaikan 
kegiatan ini, salah satunya adalah Giant Ekstra CBD yang 
ikut berpartisipasi membuka bazaar murah dengan 
berjualan makanan ringan, mie instan dan buah-buahan 
segar. Tak kalah menarik di sisi lain, terdapat booth untuk 
konsultasi dan pengecekan gula darah gratis dari Guardian 
yang bertujuan untuk mencegah diabetes.

Kegiatan ini diadakan untuk membina perasaan saling 
berbagi antar sesama manusia dan juga meningkatkan 
kesadaran pentingnya untuk melakukan donor darah secara 
rutin demi terciptanya gaya hidup sehat. Alhasil, kegiatan 
yang dibuka untuk umum ini berhasil mengumpulkan 85 
kantong darah.
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adalah rahasia Bapak Tri Luthfi Andhani yang 
mengawali karir di Hero Group sebagai staf Bakery 
pada tahun 1994. Dengan ketekunan dan kesabaran, 
Bapak Luthfi menjalani tahap demi tahap karirnya. 
Dari staf Bakery, beliau dipercaya menjadi Assistant 
Supervisor Bakery di Hero Depok sampai kemudian 
menjadi Supervisor Bakery selama 4 tahun di Hero 
Citra Garden dan Hero Citraland.

Rasa ingin tahu untuk belajar lebih dalam dan mem-
perkaya pengalaman mengenai industri ritel mem-
bawa Bapak Luthfi pindah bekerja di berbagai divisi. 
Melalui Hero Career Program, bapak dari Arifah Kurnia 
Andhani dan Muhammad Riza ini berhasil melon-
jakkan karirnya menjadi Assistant Department Head 
Grocery dan kemudian menjadi Department Head 
Elektronik di Giant Villa Melati Mas yang merupakan 
toko Giant pertama di Indonesia dan Giant Maspion 
yang merupakan toko Giant pertama di Surabaya. 
Pada tahun 2006, beliau pun menduduki posisi Divi-
sion Manager GMS di Giant Suncity Sidoarjo dan Giant 
Waru Surabaya. Setelah memiliki banyak pengalaman 
di berbagai divisi, pada tahun 2014 Bapak Luthfi 
akhirnya dipercaya menjadi Store General Manager 
di Giant Ciledug dan saat ini ditempatkan di Giant 
CBD Bintaro. Keberhasilan Bapak Luthfi tak luput dari 
dukungan istri dan anak-anaknya, walaupun mereka 
harus tinggal di kota yang berbeda.

Dengan menduduki posisinya yang sekarang, adapun 
tantangan-tantangan yang harus dihadapi seperti 
mengembalikan performance Giant CBD Bintaro 
yang pernah menjadi toko Giant no.1 di Indonesia, 
menurunkan shrinkage toko, menciptakan kondisi 
yang kondusif untuk lebih meningkatkan produkti-
vitas tim, mengelola toko agar selalu siap melayani 
pelanggan serta menerima visit dari Top Management 
setiap saat.

“Dengan semakin banyaknya competitor di bidang 
ritel menuntut kita meningkatkan produktivitas diri dan 
tim. Oleh karena itu, kita harus tetap semangat dalam 
setiap langkah yang kita ambil”, ungkap beliau yang 
berharap meniti karir yang lebih baik di Hero Group.

“Mensyukuri, menikmati dan menjalani 
tugas dengan penuh semangat serta selalu 

optimis dalam segala hal” 

Bapak
Tri Luthfi 
Andhani

Store General Manager 
Giant CBD Bintaro
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Di lain kesempatan, Manajemen Hero dan Hero Learning Center mengadakan pelati-
han refreshment Meat, Poultry & Food Safety kepada karyawan Hero Supermarket pada 
tanggal 23 Agustus – 20 Oktober 2016. Sesuai dengan tagline-nya “The Fresh Food 
People”, Hero Supermarket selalu berusaha menyajikan produk-produk yang berkualitas 
dan menyajikan kesegaran produk terutama Fresh kepada para pelanggannya. Meat dan 
Poultry merupakan produk top selling di Hero Supermarket. Untuk selalu menyajikan pro-
duk yang benar-benar berkualitas, dibutuhkan kemampuan product knowledge yang baik 
dari para karyawan Hero Supermarket. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya audit 
eksternal Food Safety dari NSF kepada seluruh toko Hero Supermarket, maka pelatihan 
yang dilaksanakan di ruang Training Hero Mall Taman Anggrek diadakan. Setiap peserta 
diharuskan mengikuti pelatihan selama 2 hari, teori di hari pertama dan praktek terkait 
penanganan dan pengolahan produk Meat dan Poultry di hari kedua. Pelatihan yang 
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan produk serta food safety ini dibawakan oleh 
Pak Arja Sukirman. Adapun target peserta dari pelatihan ini yakni para Store Manager, 
Section Manager, Supervisor dan Staff dari Departemen Meat & Poultry.

Service With Heart Training 
dan Refreshment Training 
Meat & Poultry – Hero 
Supermarket

Perubahan yang terjadi selama refur-
bishment di Hero Supermarket Pondok 
Indah Mall (PIM), tentunya mencip-

takan pengalaman berbelanja yang berbeda 
bagi pelanggan setia Hero PIM. Memahami 
akan hal ini, Manajemen memutuskan agar 
selama proses refurbishment sampai dengan 
saat store re-launch, para karyawan Hero PIM 
harus dibekali dan diingatkan kembali akan 
pentingnya customer service untuk terus 
menciptakan pelanggan-pelanggan loyal 
bagi Hero. Atas permintaan Manajemen, 
Hero Learning Center (HLC) mengadakan 
pelatihan customer service bagi seluruh 
karyawan Hero PIM dengan topik “Service 
with Heart”.

“Renovasi yang cukup besar yang kita lakukan 
saat ini, tentunya membutuhkan biaya yang 
besar juga. Perubahan yang besar tentunya 
mengharuskan recovery yang besar dan 
cepat, serta dibutuhkan pencapaian sales 
yang maksimal. Dan untuk memastikannya, 
pelanggan kita harus senang berbelanja di 
Hero Pondok Indah Mall”, ungkap Bapak 
Everd Arif, selaku Regional Manager dari 
Hero PIM pada saat membuka pelaksanaan 

training di tanggal 6 September 2016. Training 
yang dilaksanakan selama 7 batch ini, diawali 
dengan sesi Customer Service Mindset, dima-
na para peserta diajak untuk memahami bah-
wa service atau pelayanan bukan hanya soal 
salam dan sapa saja. Para peserta juga diajak 
untuk mengubah mindset mereka akan hal-hal 
penting yang membuat pelayanan kepada pe-
langgan merupakan dasar bisnis yang sangat 
penting. Pada sesi berikutnya, para peserta 
diminta untuk melihat “Moment Of Truth” dari 
sisi pelanggan terhadap lingkungan sekitar 
HLC dan toko Giant Ekspres Pondok Kopi.

Di setiap pergantian sesi, peserta diajak untuk 
melakukan role play dan games yang ber-
hubungan dengan praktek customer service 
di toko. Sesi akhir ditutup dengan reminder 
Standard Grooming Hero Supermarket dan 
materi Handling Complaint, yang bertujuan 
agar para peserta dapat memahami hal-hal 
apa saja yang menyebabkan adanya keluhan 
dari pelanggan, bagaimana menghadapi pe-
langgan dengan berbagai cara penyampaian 
keluhannya dan langkah-langkah menangani 
keluhan dari pelanggan.

HLC INFO
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Mulailah untuk menyiapkan 
agenda yang detail seperti alasan 

diadakan rapat, perkara yang 
perlu dibahas dan tujuan yang 

ingin dicapai dari rapat tersebut. 
Usahakan menjabarkan poin-poin 

dari setiap perkara. Tuliskan 
poin-poin yang akan dibahas di 
papan tulis agar peserta rapat 

dapat fokus dan tidak melenceng 
jauh dari agenda rapat.

AGENDA RAPAT 
YANG RAPIH Setiap peserta rapat pasti 

berharap setiap rapat 
berlangsung singkat dan padat. 

Agar tidak hanya menjadi 
harapan, mulailah dan akhiri 
dengan tepat waktu. Cara ini 

dapat membantu Anda memas-
tikan pembahasan tetap 

mengandung esensi rapat dan 
mencegah pembicaraan keluar 

jalur.

WAKTU RAPAT 
YANG EFISIEN

Saat agenda rapat telah disusun 
dengan baik, tidak jarang ada 

beberapa orang yang berbicara atau 
berargumen tanpa henti hingga 

menjurus keluar dari topik utama. Hal 
seperti ini dapat diantispasi dengan 
menunjuk seorang untuk menjadi 
moderator. Tetapi moderator juga 

sebaiknya merangkum hasil diskusi 
dan solusi agar porsi tanggung jawab 
anggota tim dapat diimplementasikan 

secara lebih efektif. 

MODERATOR 
YANG BIJAK

Poin terakhir ini kadang menjadi 
hal yang terlupakan, yaitu 

tempat rapat. Kadang kita mulai 
bosan dengan suasana kantor 
dan ingin rapat di luar kantor. 

Tetapi jika tidak terpikirkan 
sejak awal, pencarian ini dapat 

juga menyita waktu. Mulai 
aturlah tempat untuk rapat 
bersama team Anda, pilih 

tempat yang terjangkau dan 
kondusif. Selamat memulai 

rapat!

LOKASI RAPAT 
YANG TEPAT

Pulang Larut Malam Karena Rapat?
Yuk, Intip Cara Agar Rapat Lebih Efektif

KUIS
Berapa petani yang dibina di program Petani 

Binaan Merbabu?

A.    506

B.    567

Kirimkan jawaban serta NRP Anda ke

internal_com@hero.co.id dengan subjek email : 

HERO KUIS SEPTEMBER

Jawaban Kuis Hero News Agustus 2016 :

A.     Ambulans

Pemenang :
1. Yullia Anggrainy (99070727)
2. Asih Wijiastuti (99133183)

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

TIPS
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