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Tips : Lakukan 5 Hal Ini untuk Menghilangkan
Stres Sepulang Kantor

Mengacu pada inovasi, Februari ini IKEA Indonesia meluncurkan IKEA
Business untuk membantu pelanggan dari kalangan bisnis dalam memenuhi
kebutuhan perabot bagi dunia usaha. IKEA Business memberikan inspirasi
dan layanan perencanaan bagi pemilik usaha dalam menghadirkan solusi
untuk tempat kerja yang fungsional, berkualitas, nyaman dan terjangkau.
Selain itu, IKEA juga melakukan kerjasama MoU dengan Yayasan Dharma
Bhakti Astra (YDBA) untuk menyediakan tempat yang disebut “Teras
Indonesia”.
Dari unit bisnis Guardian, Guardian Peduli memberikan bantuan kepada
korban bencana tanah longsor di Kintamani, Bali. Aksi sosial Guardian ini
dilakukan demi meringankan beban psikis dan mental warga yang terkena
bencana alam.
Tak kalah menarik, berita CSR Hero Peduli yang menginisiasi program RW
GAUL (Giant Aksi Untuk Lingkungan) yang berfokus kepada sisi pengurangan
sampah di lingkungan warga. Program ini bertujuan untuk mengajak warga
untuk bergerak dan lebih peduli terhadap pengelolaan sampah melalui
eksperimen dan serangkaian kegiatan untuk mengubah pola pikir serta
kebiasaan masyarakat melalui pola pendampingan dan evaluasi yang terukur.

Natalia Lusnita
Managing Editor

Audi Hadiwijaya

Editor

Oktavia Wiliasih
Editor

Amy Yulia Gultom

Creative Designer

Dengan inovasi dan program yang sudah dijalankan diharapkan bisa menjadi
bekal dan acuan untuk dapat memberikan pencapaian 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!

Kontributor
Fia Arwinta (External Comm), Pamela Octavianie (External Comm), Helen
Marlina (External Comm), Pradita Bunga (Internal Comm), Andika Saputra
(CSR), Yadi Hendiyana (CSR), Astrid Meliza (CSR), Ririn Basuki (IKEA), Evi
Nurulita (Guardian), Rizka F. Bachdar (HLC), Ageng Andreas (Training
Commercial), Mardi Utomo (Properti).
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HLC : Managing Customer Service
untuk Store Manager

P

erusahaan harus memiliki karyawan yang mau berkembang dan
merangkul cara baru dalam bekerja untuk menjadi lebih inovatif. Inilah
yang diungkapkan Mr. Ben Keswick saat webcast Jardine Matheson
Strategic Direction 2017 yang diadakan awal bulan ini. Dari kantor pusat,
selain webcast yang disiarkan via website live, meeting Town Hall bisnis
update Dairy Farm Full Year Result 2016 juga diadakan.
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P

ada saat ini, perusahaan dituntut untuk melakukan lebih
dari sekedar menciptakan lapangan kerja dan memberikan
keuntungan kepada masyarakat. Pada era ini, nilai perusahaan
juga ditentukan oleh banyak faktor lain. Sebagai retailer, mendukung
UKM termasuk salah satu cara yang paling penting untuk meraih
tujuan kita dalam menciptakan peluang yang paling mereka
butuhkan.
Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan bagian penting dari
fokus HERO Group. UKM ini menggerakan penciptaan lapangan kerja
dan pertumbuhan pasar yang merupakan poros bagi pemerataan
perkembangan pembangunan yang lebih luas.

4

Saya senang bahwa IKEA juga mempromosikan akses dan pasar
bagi UKM rumahan melalui kemitraan yang didukung oleh yayasan
yang sudah dikenal yakni YDBA (Yayasan Dharma Bhakti Astra).
Mempromosikan dalam “membeli produk lokal” dapat membantu
ekonomi lokal menahan penurunan. Kita semua tahu bahwa
pemerintah membuat UKM sebagai prioritas. Dengan demikian,
IKEA dengan TERAS INDONESIA nya merupakan sebuah langkah
yang penuh harapan. Pesan yang ingin disampaikan adalah “mari
kita dukung usaha lokal”, yang saya optimis telah membuat HERO
Group sebagai retailer yang mendukung pemerintah dan membuat
kontribusi khusus untuk ekonomi lokal.
Kekhawatiran akan UKM yang akan tergerus oleh ritel modern
tidak terjadi di HERO Group. Bersama-sama dengan klien dan mitra
kita, semua unit bisnis kita dapat membantu meletakkan fondasi
untuk masa depan di mana UKM dapat meningkatkan potensinya
dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan
meningkatkan standar hidup.

Menandatangani
MoU dengan Yayasan
Dharma Bhakti Astra

P

ada tanggal 30 Januari 2017, jajaran
Kementerian Perdagangan Republik
Indonesia melakukan kunjungan ke
toko IKEA Alam Sutera dalam rangka meninjau
kampanye Produk Buatan Indonesia. Banyak
desain dengan standar kualitas IKEA Swedia telah
lama diproduksi di Indonesia. Pada kesempatan
tersebut, IKEA sekaligus mendorong minat
masyarakat terhadap produk buatan Indonesia.

Hadir mewakili Kementerian
Perdagangan RI adalah
Sekretaris Jenderal
Kementerian Perdagangan
Ibu Srie Agustina dan Direktur
Bina Usaha Perdagangan
Kementerian Perdagangan Ibu
Faetnayeti.
Saat ini, produk buatan
Indonesia menempati 8%
dari produk IKEA di seluruh
dunia, dan telah diterima di
pasar internasional melalui
global supply chain IKEA
yang diekspor ke hampir
400 toko IKEA di 48 negara
sejak 20 tahun yang lalu, jauh
sebelum IKEA membuka toko
pertamanya di Indonesia pada
Oktober 2014.
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HERO Group selalu membantu para pengusaha ini dengan
membangun bisnis dan menciptakan kesempatan kerja. Kita telah
memiliki ratusan pemasok UKM untuk bisnis makanan di Giant
dan Hero Supermarket dan kita terus melakukan ini di setiap toko
termasuk di toko-toko baru. Seperti yang Anda ketahui, kita juga
menerima setiap petani yang memiliki potensi menjadi pemasok
dengan syarat bisnis yang mudah dalam program Direct Sourcing.

IKEA
Indonesia
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Sementara itu, Lesung Keramik yang didirikan tahun 2006 di
Sawangan, Depok, membuat kerajinan keramik stoneware
yang dibakar dengan suhu tinggi mencapai 1250 derajat
Celcius. Rangkaian kerajinan keramik fungsional diproduksi
untuk kebutuhan aksesoris rumah tangga, perkantoran,
hotel, restoran, hingga dekorasi unik yang cantik.

Teras Indonesia Diresmikan Untuk
Memperkenalkan Produk UKM
Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai upaya mendorong
pengusaha Indonesia untuk bisa bersaing secara global dengan
memproduksi perabot rumah yang desain oleh IKEA Swedia,
dengan kualitas baik dan harga yang terjangkau.

Untuk mendorong dan memperkenalkan produksi lokal, IKEA
melakukan kerjasama dengan Yayasan Dharma Bhakti Astra
(YDBA) melalui sebuah Memorandum of Understanding, yang
penandatangannya disaksikan oleh Kementerian Perdagangan
RI.
Dalam kerjasama ini, IKEA menyediakan tempat khusus bagi
sejumlah UKM binaan YDBA. Sepanjang 2017, tempat yang
disebut “Teras Indonesia” akan digunakan untuk melakukan
kegiatan pameran ataupun berjualan, pada hari Jumat, Sabtu
dan Minggu pertama setiap bulannya.

UKM ketiga adalah Sumba Art, didirikan tahun 1971 di
Wangapu, Sumba Timur. Pada awalnya mereka membuat
kain tenun ikat Sumba, dan dipasarkan di Bali. Pada tahun
1990, Sumba Art melebarkan sayapnya ke Jakarta dengan
mengembangkan diversifikasi produk seperti aksesoris
perabot rumah tangga yang terbuat dari kain ikat seperti
sarung bantal, busana, hingga figura.

Ketiga UKM partisipan adalah Citra Handycraft, ahli dalam membuat produk
dengan memanfaatkan kain blacu yang dikembangkan dengan bordir dan
aplikasi. Desain yang ditampilkan menyuguhkan nuansa alami dengan
karakter minimalis yang bercorak pop-art, sketsa unik yang simpel dan
harmonis, dengan kombinasi warna yang nyaman.

6

Sebanyak 3 UKM binaan YDBA menghadirkan beragam
jenis produk, dimana sehari sebelum pameran, setiap UKM
yang berpartisipasi diberikan pengetahuan tentang standar
penampilan dan berbagi informasi mengenai merchandising,
perencanaan menata booth maupun produk display.
Teras Indonesia perdana pada awal Maret 2017 diikuti oleh tiga
UKM yakni Sumba Art, Lesung Keramik dan CITRA Unbleached
Cotton Embroidery.
Untuk memeriahkan suasana dengan kehadiran Teras Indonesia
di toko IKEA Alam Sutera, IKEA mengundang pelanggan untuk
datang bersama keluarga dimana ada kegiatan face painting,
pertunjukan angklung dan tarian anak-anak ala Swedia.
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Teras Indonesia sendiri baru dibuka dan diresmikan pada
tanggal 2 Maret 2017 yang lalu, dimana peresmian ini dihadiri
oleh sejumlah perwakilan Kementerian termasuk Kementerian
Perdagangan, Kementerian Negara Bidang Koperasi dan UKM
serta Kedutaan Swedia untuk Indonesia.
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IKEA Luncurkan IKEA Business
Untuk Kebutuhan Perabot Dunia Usaha

Untuk usaha ritel, IKEA menghadirkan ruang inspirasi
dalam bentuk sebuah butik batik dengan menampilkan
etalase butik batik agar terlihat menarik. Dalam setting
ruangan yang tersedia di toko IKEA Alam Sutera,
pelanggan dapat mendapatkan inspirasi mengenai
solusi yang dapat digunakan untuk display produk,
tempat penyimpanan barang, pencahayaan, ruang kerja,
dan elemen lainnya yang akan dipadu-padankan dengan
sempurna. Setting ruangan ini juga menyediakan tempat
duduk yang nyaman bagi pelanggan butik batik tersebut
dengan perabot khas lainnya.

Pada 8 Februari 2017 yang lalu, IKEA Indonesia
meluncurkan IKEA Business untuk membantu
pelanggan dari kalangan bisnis memenuhi
kebutuhan perabot bagi dunia usaha. IKEA
Business memberikan inspirasi dan layanan
perencanaan bagi usaha kecil menengah, dan
para start-ups maupun pemilik usaha lainnya
dalam menghadirkan solusi untuk tempat
kerja yang fungsional, berkualitas, nyaman
dan terjangkau.
Salah satu hal yang dibutuhkan saat memulai
usaha adalah perencanaan tempat usaha
dan kebutuhan akan perabot. Seringkali
kita dihadapkan pada kesulitan memilih
perabotan dengan desain dan kualitas yang
sesuai serta harga yang terjangkau untuk
memulai bisnis. Oleh karena itu, IKEA Business
hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Pada kesempatan yang sama, IKEA sekaligus
meluncurkan kartu keanggotaan IKEA
Business dengan berbagai manfaat seperti
keanggotaan seumur hidup, promosi khusus,
akses jaringan bisnis, dan kopi gratis di IKEA
bagi pemegang kartu.

Salah satu kategori lain adalah usaha penginapan. Di sini,
pengunjung toko IKEA diberikan inspirasi dari sebuah kamar hotel
yang menampilkan perabot yang kuat dan mudah perawatannya
untuk dibersihkan, dengan mengutamakan kenyamanan dan
suasana santai bagi tamu hotel. Kamar hotel tersebut dihadirkan
dalam gaya modern yang berkelas, rapi dan bersih. Pengunjung
dapat tetap merasakan kehangatan di kamar tidur sendiri meski
sedang berada jauh dari rumah.

Kebutuhan perabot, bukan hanya diperlukan bagi usaha baru tapi juga untuk bisnis yang
ingin merenovasi maupun ekspansi tempat usahanya untuk mendapatkan suasana kerja baru
dan membuatnya lebih nyaman dan produktif. Untuk mendapatkan layanan IKEA Business,
pelanggan dapat datang langsung ke toko IKEA Alam Sutera ataupun melalui komunikasi
email dan telepon, dimana seorang konsultan IKEA Business akan membantu memberi solusi
pilihan gaya yang diinginkan dan sesuai dengan usahanya.
Untuk tempat usaha yang didesain baik, fungsional dan terjangkau, IKEA Alam Sutera
menghadirkan lima setting ruangan mewakili kategori utama, dimana pelanggan bisnis dapat
menjadikannya sebagai referensi baik untuk desain atapun untuk pemilihan produk perabot
yang dapat menunjang kebutuhan usaha.
Untuk perabotan interior kantor, IKEA menawarkan perencanaan tempat kerja yang efisien
dengan menggunakan perabot yang praktis dan multifungsi. Banyak inspirasi untuk membuat
kantor atau tempat bisnis menjadi lebih nyaman sehingga karyawan dapat bekerja lebih
produktif dan semangat.

Untuk jenis usaha Taman Kanak-kanak, IKEA menempatkan anakanak sebagai orang terpenting, sehingga dari perencanaan hingga
perabot yang dihadirkan selalu memperhatikan faktor keamanan
dengan “zero tolerance”, keceriaan, dan kenyamanan untuk
tumbuh kembang dan pendidikan sesuai usia mereka. Ruang yang
dihadirkan memungkinkan anak-anak untuk bermain, belajar,
menggambar, menyanyi, menari, bersosialisasi, dan makan.
Sebagai spesialis dalam perabot rumah, IKEA menyediakan
rangkaian pilihan perabot dengan setting ruangan yang inspiratif
sebagai solusi alternatif desain yang menarik, fungsional, dan
terjangkau, untuk menunjang keberhasilan bisnis yang dijalankan
para pelanggan IKEA.
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IKEA Business dibagi ke dalam tiga kategori
utama yaitu perkantoran, ritel, serta
perhotelan dan restoran. Namun tidak
menutup kemungkinan untuk segmen lain
seperti sekolah taman kanak-kanak. Layanan
IKEA Business meliputi jasa konsultasi desain,
layanan pengantaran, perakitan, hingga
pemasangan.
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Sementara untuk jenis usaha kafe, IKEA menyarankan pendekatan
yang lebih hangat. Konsep yang digunakan untuk setting ini,
IKEA menyajikan inspirasi sebuah Kafe sekaligus Toko Buku.
Di dalam Kafe dan Toko Buku ini, pelanggan dapat bersantai
sambil membaca buku ataupun mengobrol bersama teman
sambil menikmati hidangan. Perabot yang dihadirkan juga
memperhatikan perabot yang kuat dan terjangkau.
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Hero Group meresmikan pembukaan toko Giant Ekstra Maramis
Manado pada hari Jumat, 24 Maret 2017. Peresmian ini dihadiri
oleh Direktur Operation Bapak Stefanus Mulianto, Direktur Legal
Bapak Hadrianus Wahyu, Territory Head Bapak Heru Nurcahyo,
Senior General Manager CSR & Corporate Communication
Ibu Natalia Lusnita, Walikota Manado Bapak Vicky Lumentut,
Pimpinan DPRD Manado Ibu Noortje Van Bone, Kapolres
Manado Kombespol Bapak Hisar Siallagan, Dandim Kodim 1309
Manado Letkol Arm Bapak Johanes Toar Pioh, serta DanLanal
Laksamana Pertama TNI Bapak Sulaeman Banjarnahor.
Seremonial peresmian toko yang beralamat di Jalan AA
Maramis Lingkungan IV, Kairagi, Mapanget, Kota Manado
ini pun ditandai dengan pemotongan pita bersama. Acara
peresmian juga diisi dengan drumband oleh anak murid SMP
Hang Tuah Lantamal, kesenian tari tradisional dan penampilan
musik tradisional Kolintang untuk menghibur tamu yang
datang.

Pada kesempatan ini juga turut diadakan penyerahan simbolis bantuan
CSR oleh Bapak Hadrianus Wahyu dan Ibu Natalia Lusnita kepada
Kepala SD GMIM 48 Kairagi Satu Ibu Dr. M. Haimun dan Lurah Kairagi
Satu Ibu Greatli J. J. Goefron, S. TP. Bantuan yang diberikan merupakan
kontribusi nyata Perusahaan bagi masyarakat sekitar lingkungan toko
melalui program Satu Toko Satu Sekolah. Bantuan tersebut termasuk
infrastruktur, penghijauan, dan perlengkapan kebersihan diberikan
kepada SD GMIM 48 Kairagi Satu dengan nilai bantuan Rp 25 juta. Selain
itu, sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, Giant Ekstra
Maramis Manado juga memberikan bantuan kepada Kelurahan Kairagi
Satu berupa sarana penghijauan tanaman hidroponik senilai Rp 5 juta.

Kehadiran Giant Ekstra Maramis Manado diharapkan dapat senantiasa
melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Manado dan
sekitarnya. Sukses selalu untuk Giant Ekstra Maramis Manado!

T

angerang, 25 Februari 2017. Sabtu pagi kali ini GOR
Pinguin diramaikan oleh warga dan tamu undangan
yang hadir untuk melihat Festival Kota Tanpa Sampah
2017, serta sebagai momentum peluncuran Program RW
GAUL (Giant Aksi Untuk Lingkungan). Kegiatan ini tentu saja
dilaksanakan untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional
yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2017.
Program RW GAUL ini diinisiasi oleh Hero Group melalui
program CSR Hero Peduli, yang bekerja sama dengan LabTanya,
sebuah ruang riset dan eksperimen berbasis perancangan,
yang merupakan inisiatif dari studio arsitektur AWD. Melalui
kampanye “Kota Tanpa Sampah”, gerakan ini berfokus kepada
sisi pengurangan sampah di lingkungan warga, dengan
menggunakan praktik 3 strategi untuk mengurangi sampah
rumah tangga, yakni strategi pintu depan (sebelum konsumsi),
pintu tengah (saat konsumsi), dan pintu belakang (setelah
konsumsi).
Program RW GAUL ini bertujuan untuk mengajak warga
untuk bergerak dan lebih peduli terhadap pengelolaan
sampah melalui eksperimen dan serangkaian kegiatan untuk
mengubah pola pikir serta kebiasaan masyarakat melalui pola
pendampingan dan evaluasi yang terukur. Dalam program yang
akan berlangsung selama 2 tahun ini, masyarakat juga diajak
untuk mendalami persoalan sampah secara menyeluruh yang
diharapkan masing-masing individu tersebut akan sadar dan
mulai menerapkan perilaku lebih hemat atau bahkan tanpa
sampah.

Kegiatan launching program RW Gaul ini selain dihadiri oleh warga
RW 08 Pondok Betung sebagai warga pelopor yang sudah bergerak
sebelumnya, juga dihadiri oleh warga dari RW 02 Pondok Jaya, yang
akan terlibat aktif dalam program ini. Sebagai bentuk dukungan, hadir
pula Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya
(PSLB3) Tuti Hendrawati Mintarsih, Staf Ahli Ekonomi Pembangunan
dan Keuangan Dedi Budiawan, Plt. Kadis Lingkungan Hidup Mukadas
Syahada, Kepala Bappeda Kota Tangerang Selatan M. Taher Rochmadi,
Kepala Dinas Persampahan Dinas LTT Yepi Suherman, Perwakilan Komisi 1
DPRD Tangerang Selatan Siti Chadijah, serta masing-masing kepala RW 08
Pondok Betung dan 02 Pondok Jaya.
Sebagai gambaran, aktivitas bersama warga pelopor dalam program RW
Gaul akan dimulai melalui kunjungan ke Tempat Pembuangan Sampah
Akhir (TPA) Cipeucang, untuk melihat bagaimana warga yang hidup disana
dan lingkungannya yang telah penuh dengan sampah dari penjuru wilayah
Banten. Kemudian mereka akan ditantang mengurangi sampah dan
mempraktekkan strategi 3 pintu, yang dilengkapi juga dengan workshop
pendukung seperti cara bercocok tanam dengan menggunakan bahan
daur ulang dan pupuk yang dihasilkan dari sampah rumah tangga, kreasi
makanan dan minuman hasil pekarangan, dan sebagainya.
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eiring dengan perkembangan bisnis retail di Indonesia,
tingkat persaingan akan retail modern semakin besar.
Menyadari akan hal ini, Manajemen melakukan strategi
pengembangan bisnis, salah satunya dengan menambah toko
baru di beberapa kota besar di Indonesia, salah satunya adalah
kota Manado. Di kota ini belum terdapat satupun gerai Giant,
baik Ekstra maupun Ekspres. Sebagai ibukota dari Provinsi
Sulawesi Utara, kota Manado dinilai memiliki potensi yang baik
dalam mengembangkan bisnis PT Hero Supermarket Tbk.

RW GAUL (Giant Aksi Untuk
Lingkungan) Bergerak Siasati
Sampah untuk Masa Depan Lestari
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Guardian Donasikan Bantuan Sosial untuk
Korban Tanah Longsor di Bangli

Selain itu, kegiatan medical check-up dilakukan
diantaranya pemeriksaan tensi, pengecekkan
kesehatan dan pemberian vitamin untuk ratusan
pengungsi di posko bencana alam Yeh Mampeh.

G
12

Dari Denpasar, Guardian membawa 6 mobil berisikan bantuan untuk warga di posko
pengungsian Yeh Mampeh, Kintamani, Bangli – Bali. Dengan akses yang sulit dilewati
karena longsor, 3,5 jam perjalanan harus ditempuh tim Guardian untuk sampai ke tempat
tujuan.
Bantuan yang diserahkan berupa sembako, makanan siap konsumsi, pakaian layak pakai,
selimut, sabun, sampo, obat-obatan, serta mainan anak-anak. Guardian Peduli juga
memberikan trauma healing kepada anak-anak korban bencana di Yeh Mampeh. Beberapa
kegiatan yang dilakukan adalah lomba mewarnai, bermain permainan tradisional dan
pemberian hadiah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan dukungan agar anak-anak
yang terkena bencana lebih bergembira menghadapi kesulitan yang dialaminya.

Webcast : Jardine Matheson
Strategic Direction 2017 and
Town Hall Dairy Farm Full
Year Result 2016

“Kita semua tahu bahwa kita perlu perubahan dan beradaptasi untuk
mewujudkan peluang masa depan. Kita semua harus bertindak. Karena
saya ingin Jardines menjadi Grup yang dibanggakan untuk bekerja, dan
menjadi inspirasi untuk generasi berikutnya. Saya meminta Anda semua
tidak hanya harus siap untuk menerima perubahan, tetapi harus menjadi
Game Changers untuk secara aktif menerimanya”, ungkap Mr. Ben
Keswick.
Sepekan kemudian, meeting Town Hall yang pertama tahun ini diadakan
pada Rabu, 15 Maret 2017 disiarkan juga secara langsung dari Hong
Kong. Acara pagi itu dimulai dengan presentasi hasil review Group serta
bisnis update strategi, highlight dan hasil finansial tahun 2016 yang
langsung disampaikan oleh Mr. Graham Allan (Group Chief Executive
Dairy Farm), dan Mr. Neil Galloway (Group Finance Director Dairy
Farm). Dalam kesempatan ini Mr. Neil mengungkapkan bahwa margin
tetap menjadi peluang besar di Asia Tenggara, dan untuk Indonesia
disampaikan bahwa margin meningkat secara signifikan. Mereka juga
mengungkapkan bahwa Group positif pada langkah-langkah yang
akan diambil tahun ini untuk selalu on track pada perjalanan ritel saat
ini. Meeting ditutup dengan sesi tanya jawab yang dapat disampaikan
melalui nomor hotline yang telah disediakan oleh penyelengara.
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uardian Indonesia sebagai toko ritel health and beauty, bukan hanya memenuhi
kebutuhan terhadap produk berkualitas, tetapi juga pelayanan terhadap
masyarakat sekitar, salah satunya perhatian korban bencana alam melalui
Guardian Peduli. Kali ini, Guardian Peduli melaksanakan bakti kemanusiaan kepada korban
bencana alam di Kabupaten Bangli, Bali pada Selasa, 21 Februari 2017.

Aksi sosial Guardian ini dilakukan demi
meringankan beban psikis dan mental warga yang
terkena bencana alam. Di samping itu, kegiatan
ini merupakan bentuk simpati dan kepekaan
kemanusiaan sosial Guardian terhadap ratusan
warga Yeh Mampeh. Semoga bantuan ini dapat
bermanfaat bagi warga di posko pengungsian.

J

ardine Matheson Strategic Direction diadakan pada hari Kamis, 9
Maret 2017 lalu dan disiarkan langsung dari Hong Kong ke seluruh
Grup melalui webcast yang diadakan di Ballroom lantai 5 Graha
Hero. Dengan mengusung tema “Game Changer”, Mr. Ben Keswick
(Chairman and Managing Director of Jardine Matheson) melaporkan
bahwa banyak dari bisnis Grup melakukan penjualan yang sangat baik
untuk mencapai tujuan di tengah kondisi perdagangan yang sulit saat
ini. Beliau menegaskan bahwa dari sebagian kesuksesan yang dicapai,
kita pun harus berkembang dan merangkul cara baru dalam bekerja.
Pada akhirnya, beliau mendorong para pemimpin agar menciptakan
lingkungan kerja yang mendukung dan mendorong semua karyawan
untuk menjadi lebih inovatif.
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di Beberapa Toko

D

alam memberikan pendidikan tambahan dan juga mengenalkan bisnis retail modern sejak dini
baik secara teori maupun praktik, beberapa toko Giant menggelar kegiatan kunjungan sekolah
ke toko. Kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk berbagi inspirasi bagi calon generasi penerus
bangsa. Anak-anak adalah aset penting untuk bangsa kita, oleh karena itu sangat layak untuk
diberikan pengetahuan sejak dini tentang dunia ritel. Inilah beberapa toko yang mengadakannya:

Giant Gajayana Malang

Giant Hyperpoint Bandung

Pada tanggal 8 Februari 2017, Giant Gajayana Malang mengawali
kegiatan bulan Februari dengan dikunjungi oleh murid-murid Sekolah
TK Nur Madinah. Sebanyak 48 siswa siswi ini diajak berkeliling toko,
mengenali jenis sayur-sayuran, dan menghias cupcake. Para murid
pun belajar melakukan simulasi belanja.

Kegiatan memberi isi topping pizza juga diadakan di Giant
Hyperpoint Bandung oleh total 200 murid dari beberapa TK.
Banyak pelanggan berdatangan untuk menyaksikan kegiatan ini.
Tentu, sambil menunggu para orang tua berbelanja di toko.

Giant Panji Tilar Lombok

Giant Sido Waru

Aktivitas serupa dilakukan oleh Giant Panji Tilar yang didatangi
oleh TK Bintang pada hari berikutnya dengan jumlah murid 30
orang beserta ibu guru dengan jumlah 6 orang. Di lain kesempatan,
aktivitas lomba mewarnai bertema ‘Kolaborasi Warna Orang Tua &
Anak’ diadakan. Lomba yang diadakan di area parkir toko ini diikuti
oleh 150 peserta tingkat TK & SD se-kota Mataram.

Di hari yang sama, Giant Sido Waru mengundang anak murid TK untuk
kegiatan kelas memasak ayam GFC (Giant Fried Chicken). Sebanyak 45
murid terlihat antusias saat membaluri ayam dengan tepung. Secara
bergilir mereka menggoreng ayam yang dibalurinya. Kegiatan ini dapat
menarik pelanggan agar dapat menambah penjualan GFC dan toko
Giant Sido Waru sendiri.

Giant Taman Yasmin

Giant Gegutu Lombok

Giant Taman Yasmin tak kalah mengadakan kegiatan serupa, yakni
mengajari cara membuat GFC pada 58 anak murid PAUD Da’i dan
PAUD Mentari. Selain itu, beragam kegiatan dilakukan mulai dari
pengenalan berbagai produk elektronik, alat-alat kebersihan yang
mereka gunakan setiap hari, hingga sayur-mayur, buah-buahan,
daging dan ikan.

Di kota yang sama, pada tanggal 11 Februari 2017 Giant Ekstra
Gegutu mengundang TK RA Syabilirosa dengan tema ‘Belajar Belanja
Modern’ dan mengajak 40 adik-adik berkeliling seputar area toko dan
menjelaskan manfaat dari sayur dan buah untuk kesehatan. Dua hari
kemudian, 30 siswa siswi dari TK IT Syafaa Marwah datang untuk belajar
membuat pizza. Sambil menunggu pizza hasil karya mereka disajikan,
mereka diajak bermain permainan pindah bola menggunakan tray
foam dan balon di Terraland. Bagi peserta yang menang mendapatkan
1 kupon gratis bermain Mandi Bola selama 30 menit sebanyak 5 kupon.

Giant Pondok Chandra
Pada hari kasih sayang lalu, Giant Pondok Chandra menerima
kunjungan dari KBRA (Kelompok Bermain & Roudotul Aufa) Al-Zaitun
Sidoarjo. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anak didik KBRA Al-Zaitun
yang berjumlah total 107 anak, didampingi oleh para guru pembimbing
sebanyak 21 orang. Selain diberi wawasan tentang toko Giant dan cara
belanja sehat di Giant, mereka diajak bersenang-senang memberi isi
topping pizza. Dengan diberikannya kesempatan ini kepada anak
didik KBRA, mereka secara tidak langsung mendapatkan pengalaman
tentang bagaimana cara belanja yang sehat dan benar.

Giant Cirebon Bima
Akhir Februari, PAUD Terpadu TK Negri Pembina Kabupaten Cirebon
datang berkunjung ke Giant Cirebon Bima. Beberapa SPG ikut serta
mengajak 70 anak murid berkeliling tiap area toko. Anak-anak ini
juga diajarkan cara membuat ayam GFC dan donat. Senyum manis
anak-anak ini sangat terlihat saat menghias donat yang sudah
disediakan oleh tim Bakery. Adapun hadiah menarik yang dibagikan
bagi mereka yang mampu menghafalkan lirik lagu Balonku.
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Berbagi Ceria
dengan Anak Murid
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TRAINING DAN
SOSIALISASI MEDIA
HANDLING

Property & Facilities
Management Workshop

saving di tahun 2017. Materi ini dibawakan
oleh tim Building & Facilities Management
dari kantor pusat yakni Bapak Haryono, Bapak
Lukman Hakim, Bapak Puji Kuncoro, dan Bapak
Budi Santoso. Dengan pembekalan tambahan
ini diharapkan peserta mendapatkan informasi
tambahan bagaimana merawat trafo, genset,
dan AC dengan baik dan benar, serta strategi
dan target penghematan apa yang dapat
dicapai dengan dukungan penuh dari tim di
lapangan.
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Pada hari pertama Bapak Mardi Utomo
(Head of Property & Facilities Management)
membuka workshop dan memaparkan
mengenai pencapaian Hero Group tahun
2016, serta target manajemen di tahun
2017, beberapa diantaranya adalah
kepuasan pelanggan, penurunan biaya/
cost maintenance, antisipasi kenaikan biaya
listirk PLN serta upaya-upaya lainnya guna
meningkatkan pendapatan property serta

menghemat biaya perbaikan. Nara sumber
lainnya adalah Bapak Danu dari AIG JTL
yang memaparkan ‘Fire & safety risk self
assessment’. Ini merupakan materi penting
bagi seluruh peserta, terbukti dari animo saat
sesi diskusi. Beliau juga menegaskan bahwa
walaupun terdapat device safety yang lengkap,
karyawan sendiri harus memiliki kesadaran
yang tinggi. Sesi presentasi dilanjutkan
dengan pembicara lain dari AIG JLT yakni
Bapak Anto dan Bapak Mulyadi memaparkan
mengenai ‘Asuransi gedung Hero Group’.
Para pembicara menjelaskan bahwa gedung
sudah terlindungi oleh asuransi jika terjadi
kerusuhan, bencana alam, dan kebakaran.
Hal ini berguna untuk melindungi aset
perusahaan gedung beserta isinya.
Materi ‘Basic principle operation for facility
management’ juga dipaparkan terkait
beberapa hal seperti pemeliharaan pada
transformer, genset, chiller AC, serta target

Forum pada hari ketiga ditutup oleh Bapak
Mardi Utomo, yang memberikan pesan agar
tim Building dan Facilities Management dapat
bekerja maksimal di lapangan guna mencapai
target manajemen tahun ini. Beliau pun
menegaskan untuk terus mendukung program
energy saving dan strategi manajemen lainnya
di tahun 2017.

Berdasarkan latar belakang itu, tim External Communication mengadakan
training dan sosialisasi bagi para Store Manager Hero Supermarket dan
Giant dari berbagai wilayah. Training dan sosialisasi Media Handling tahap
pertama telah diadakan pada pertengahan tahun 2016 di 3 wilayah yaitu
area Bandung, Surabaya, dan Jawa Tengah (Semarang dan sekitarnya)
dan kemudian kembali dilanjutkan pada Februari 2017 dengan wilayah
jangkauan yang lebih luas dan menyeluruh; yaitu Sumatera (Lampung,
Palembang, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, Medan), Kep. Riau (Batam), Kep.
Bangka Belitung (Pangkalpinang), Jabodetabek, Jawa Barat (Cirebon,
Tasikmalaya, Ciamis), Lombok, Sulawesi (Makassar) dan Kalimantan
(Balikpapan, Samarinda, dan Banjarmasin).

Sesi training dan sosialisasi ini meliputi penjelasan mengenai
dampak berita negatif terhadap reputasi perusahaan dan
toko di mata masyarakat, pembekalan tips dalam menangani
permohonan interview, struktur juru bicara toko, tips
menghadapi media atau wartawan saat terjadinya krisis
atau sidak di toko, tips menghadapi media dan wartawan
palsu, serta tips dan tata cara mengundang media untuk
meliput kegiatan di toko. Setelah selesai pembahasan materi
training dan sosialisasi, diadakan juga sesi diskusi dan sharing
pengalaman yang pernah dihadapi.
Melaui sesi training dan sosialisasi ini diharapkan agar seluruh
karyawan dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk
menjaga reputasi baik perusahaan, karena reputasi yang baik
bukan hanya menjadi tanggung jawab manajemen tetapi
merupakan tugas seluruh karyawan. Karyawan yang dimaksud
pun tidak hanya dari sisi head office tetapi juga bersama
dengan tim operasional yang langsung berhadapan dengan
kondisi lapangan yang dekat dengan masyarakat dan menjadi
sumber pemberitaan media.
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U

ntuk yang keempat kali, Hero Group
melalui tim Building & Facilities
Management menyelenggarakan
workshop Property & Facilities Management
pada 23 - 25 Februari 2017. Dengan
mengusung tema “Solution & Challenge of
2017 in Creative, Innovative, Effectiveness”,
forum ini diadakan di Hotel Grand Hani,
Lembang, Bandung dan dihadiri 52 peserta
termasuk anggota property nasional dan tim
Building & Facilities Management Head Office.

Pada hari kedua materi tak kalah hangat
‘Building environment license’ dibawakan
oleh Prof. Dr. Surjono Hadi Sutjahjo M.S
selaku Akademisi dari IPB dan asesor dari
audit lingkungan. Diharapkan para peserta
mengetahui dan mengerti izin lingkungan apa
saja yang wajib dimiliki agar tidak mendapatkan
teguran dari pemerintah, yang dapat
berimbas pada tutupnya usaha/kegiatan serta
dibekukannya izin gedung lainnya. Adapun
materi lain yang dibawakan yakni Capex
2017 dan SLA (Service Level Agreement) oleh
Bapak Rama Wahyudi dan Bapak Arfan Andri
Kurniawan selaku Area Manager Timur.

Di era teknologi yang semakin berkembang ini, penyebaran suatu
peristiwa atau berita bisa terjadi dengan sangat cepat, bahkan dalam
hitungan jam saja. Namun sayangnya, berita yang umumnya sering
disebarkan dan mendapat perhatian masyarakat adalah justru isu-isu
negatif khususnya yang berasal dari suatu lembaga/organisasi/perusahaan.
Penyebaran berita pun saat ini tidak selalu berasal dari jurnalis resmi dan
media terpercaya (credible) karena portal/situs berita sudah dapat dengan
mudah dibuat dan kemudian menjadi media yang tidak kredibel.
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CERDAS
MENGGUNAKAN
SOSIAL MEDIA
Seiring dengan kemajuan era digital dan teknologi, saat ini sosial media sangat
mempengaruhi perilaku dan keseharian kita. Mulai dari bangun tidur sampai kita
mengakhiri aktivitas di malam hari, kebanyakan dari kita selalu membuka dan melakukan update sosial media, mulai dari Path, Twitter, Instagram, Line, BBM, Whatsapp,
Facebook dan berbagai sosial media lainnya.
Kebiasaan yang mulai berkembang dalam beberapa tahun belakangan ini sering menyebabkan tugas-tugas utama justru terabaikan, misalnya sebagai karyawan terkadang jadi
tidak fokus dan lalai dalam melakukan suatu pekerjaan karena asik bersosial media dan
beberapa contoh lainnya.

Berbagi Kasih di
Giant Maspion
Surabaya

S

ebagai wujud partisipasi dalam memenuhi kebutuhan stok
darah di PMI kota Surabaya, Giant Ekstra Maspion Surabaya
menyelenggarakan kegiatan donor darah pada Sabtu, 18
Februari 2017. Dengan tema “Berbagi Kasih dengan Sesama
melalui Donor Darah”, kegiatan ini dilaksanakan di area belakang
kasir dan diikuti oleh pelanggan, karyawan toko, dan rekan-rekan
yang tergabung dalam HERO MOTOR CLUB Area Jawa Timur.
Kegiatan donor darah yang dimulai pukul 14.00 – 18.00 ini berhasil
mengumpulkan 56 kantong darah.

Tidak hanya itu saja, belakangan ini juga terjadi fenomena banyaknya tindak kejahatan
dan penyebaran informasi yang salah yang mengakibatkan persepsi dan opini publik
yang menyesatkan sampai berujung ke tuntutan hukum.
Sebagai individu tentunya kita harus bijak dan cerdas dalam menggunakan sosial media karena penggunaan sosial media sudah diatur
dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 tahun 2016 dimana disebutkan bahwa setiap Orang yang
dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, mengandung
unsur SARA, permusuhan individu/ kelompok masyarakat dan ancaman kekerasan, dalam Transaksi Elektronik dapat dikenakan hukuman
pidana dan/atau denda.

Berdasarkan Hal Tersebut Berikut Ini Beberapa Tips Cerdas Menggunakan
Sosial Media :
1 Hati-hati ketika mencantumkan informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat, no HP, atau informasi
m

epik.co
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Ayo bijak menggunakan social media dan selalu sebarkan
informasi positif bagi sesama kita!

D

i ulang tahun kali ini Giant Ekstra Panam Pekanbaru
merangkai kegiatan untuk menghibur para karyawan
dan juga pengunjungnya. Acara yang diadakan pada 26
Februari 2017 ini diawali dengan pembacaan doa bersama dan
dilanjutkan dengan pemotongan kue dan tumpeng. Di hari yang
sama, diumumkan juga pengumuman Best Employee per divisi
periode bulan Desember 2016 sampai Februari 2017. Selain itu,
untuk menghibur para pelanggan toko, diadakan lomba mewarnai
tingkat TK dan SD yang meramaikan suasana hari itu. Perayaan
ini dihadiri oleh Bapak Djoni Susilo sebagai Regional Manager 1,
manajemen Giant Ekstra dan Giant Ekspres se-kota Pekanbaru dan
karyawan Giant Ekstra Panam Pekanbaru.

“Giant Ekstra Panam Pekanbaru merupakan toko pertama Giant
Ekstra di pulau Sumatera, dan telah banyak melahirkan orang-orang
yang hebat dari toko ini, seperti Bapak Putu Gede, Bapak Djohan
Wimanjaya, Bapak Asian Marganda, Bapak Yogi Raymond, Bapak
Putra Praja dan akan ada banyak lagi orang berprestasi dari toko ini”,
ungkap Bapak Djoni Susilo.
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pribadi lainnya ke publik atau pihak tertentu. Pastikan penerima informasi yang dituju adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab.
Selalu gunakan etika/norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial, meskipun tidak saling
mengenal. Itu karena apapun yang akan di-posting di media sosial dapat dilihat oleh publik.
Cerdas dan cermat menyebarkan link atau foto yang didapati dari social media untuk menghindari
kesalahan informasi.
Pastikan apapun yang dipublikasikan atau diposting di akun social media adalah posting yang tidak
mengandung unsur SARA juga tidak menebarkan kebencian dan provokasi terhadap suatu organisasi
termasuk lembaga pemerintahan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.
Tidak membuat posting yang mencemarkan nama baik dan reputasi perusahaan tempat bekerja,
pimpinan, dan rekan kerja sendiri. Misalnya : berfoto menggunakan seragam atau atribut perusahaan
di waktu kerja dan mengunggah foto tersebut di media sosial akan mengesankan citra karyawan yang
tidak profesional karena terlihat tidak menjalankan tugas dengan baik, terlebih lagi jika apa yang anda
lakukan tersebut dilakukan di area toko maka pelanggan akan melihat perusahaan kurang mengutamakan pelayanan yang baik terhadap pelanggan.
Memanfaatkan social media untuk membangun jaringan pertemanan secara positif yang nantinya
dapat dipergunakan untuk berbagai macam hal, misalnya menjalin rekanan bisnis, mencari pekerjaan,
atau mencari informasi penting.

Di lain kesempatan, Giant Maspion juga berbagi kue gratis kepada
seluruh pelanggan setia yang telah berbelanja di toko Giant. Salah
satu karyawan Giant Maspion bernama Diana, mengenakan pakaian
Cheongsam (busana traditional Tionghoa) sambil membagikan
kue bulan tersebut. Ini merupakan upaya Giant Maspion untuk
mendekatkan diri kepada pelanggan. Selain itu, pelanggan juga
dihibur dengan berbagai lomba, seperti lomba fashion show, lomba
modern dance tingkat SMP, lomba balita ceria serta lomba foto
selfie.

Anniversary ke-8
Giant Ekstra Panam
Pekanbaru

Dengan perayaan ini, semoga karyawan Giant Ekstra Panam
Pekanbaru semakin sejahtera dan semakin berkembang. Bapak Ris
Antra Seta Store General Manager Giant Ekstra Panam Pekanbaru
pun berharap bahwa tokonya harus tetap meningkatkan pelayanan
yang terbaik untuk pelanggan dan membuat mereka nyaman
berbelanja, serta sanggup bersaing di tengah kompetitor bisnis
ritel saat ini.
19

NEWS

PROFILE

BAPAK BUDIYANTO
Store General Manager
Hero Gondangdia

Kemeriahan PORSENI di
Giant Sentul City

K

20

Tersebar di beberapa tempat di toko, begitu banyak lomba yang diadakan untuk
memeriahkan PORSENI. Dari main entrance, terdapat lomba senam sehat dan lomba
menyanyi, dari dalam toko area GMS terdapat lomba mewarnai, dan tak kalah seru di
area parkir lomba estafet diadakan. Anak-anak terlihat sangat antusias dan semangat
mengikuti berbagai macam perlombaan.
Acara yang diadakan dari pukul 08.00 sampai 14.00 ini berhasil meningkatkan penjualan
toko hari itu. Kegiatan ini bertujuan agar anak dapat mengembangkan daya kreativitas,
keterampilan, ketangkasan dan sportivitas. Dengan adanya kegiatan ini, Giant Sentul City
dapat menambah eksistensinya agar semakin banyak masyarakat khususnya kota Bogor
yang berbelanja.

Bapak Budiyanto mulai bergabung di Hero Group sejak
tahun 1988 di Hero Supermarket Tarogong sebagai staf
butcher. Dengan penuh kesabaran, tahap demi tahap beliau
menjalani karirnya. Pada tahun 1990, beliau diberikan
kepercayaan dan dipromosikan menjadi Supervisor
Customer Service, dan juga pernah dipercaya menjadi
Supervisor Receiving & Storage di beberapa toko seperti
Hero Gatot Subroto dan Hero Puri Indah Mall. Keinginannya
untuk maju mendorong Bapak Budiyanto mengikuti
pendidikan Hero Career Program (HCP C-1) dan berhasil
menjadi Section Manager pada Receiving & Storage dan
Fresh & Frozen di Giant Ekspres Mampang dan Hero Plaza
Senayan.
Dengan bekal pengalaman dan pengetahuan yang luas,
bapak yang memiliki anak kembar putri ini berhasil
menduduki posisi Store Manager setelah mengikuti
pendidikan HCP yang kedua kali pada tahun 2007. Bapak
Budiyanto sempat memimpin toko Hero Gatot Subroto,
Hero Cokroaminoto, sampai saat ini di Hero Gondangdia.
Dengan posisi yang diraihnya, tanggung jawabnya pun
semakin besar seperti tuntutan melakukan perubahan
terhadap toko dan lingkungan kerja guna mencapai suatu
tujuan, serta membangun kerja sama antar karyawan untuk
menciptakan rasa aman.

Suami dari Ibu Rini Kurniati ini pun membagikan rahasia dalam
memenangkan dua penghargaan tahun ini. Strategi yang
diterapkan adalah melengkapi gondola untuk penambahan
range item, menambah range item pada kategori GMS (Japan
House ware), membuat perubahan tampilan toko agar
pelanggan yang berkunjung menjadi lebih nyaman, serta
kerja keras yang solid antar tim dan saling percaya. “Saya dan
karyawan Hero Gondangdia merasa bangga atas pencapaian
yang telah diraih. Kami akan bekerja semaksimal mungkin
untuk mencapai tujuan yang lebih baik, dan mempertahankan
penghargaan yang sudah diraih”, ungkap Bapak Budiyanto.
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egiatan PORSENI atau biasa disebut dengan Pekan Olahraga dan Seni, merupakan
wadah dimana peserta dapat menyalurkan minat, bakat dan hobi khususnya
bagi para siswa-siswa. Dalam lingkup sekolah, PORSENI biasa dilaksanakan setiap
tahunnya setelah akhir semester. Bekerja sama dengan Ikatan Guru TK Indonesia (IGTK)
Kecamatan Babakan Madang, Giant Sentul City menggelar kegiatan PORSENI dengan
tema “Generasi Muda Mengembangkan Daya Kreativitas, Keterampilan, Ketangkasan &
Sportivitas”. Kegiatan ini diadakan pada 16 Februari 2017, dan diikuti oleh sebanyak 361
siswa yang berasal dari 12 TK di kecamatan Babakan, Madang.

H

ero Moving Forward 2017 lalu, Hero Gondangdia
berhasil memenangkan dua penghargaan, yakni
Best Sales Growth dan Best Ratio of Loss. Bapak
Budiyanto sebagai Store General Manager tentu memainkan
peran penting dalam proses ini. Oleh karena itu, tim Hero
News akan mengulas pengalaman kerja beliau selama
bekerja di Hero Group dalam rubrik Profil kali ini.

“Hidup itu bagaikan
roda yang berputar, ada
kalanya kita berada di
atas, ada kalanya pula
kita berada di bawah.
Janganlah menjadi besar
kepala ketika berada di
atas, karena kita tidak
akan pernah tahu kapan
kita akan kembali berada
di bawah”
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Mengobrol dengan
keluarga di rumah
Bagi seorang pekerja, baik
yang sudah menikah atau
masih lajang, seringkali
kehilangan momen untuk
dapat berinteraksi dengan
keluarga di rumah. Ketika
ada kesempatan untuk
pulang lebih awal,
pergunakanlah momen
tersebut agar Anda bisa
saling bertukar cerita
dengan mereka.

2

Setelah seharian meeting,
tugas presentasi yang
melelahkan, kemudian
saatnya pulang kantor pun
tiba. Lalu, apakah yang
Anda bayangkan setelah
tiba di rumah? Jika ingin
menghilangkan stress di
rumah, coba lakukan
beberapa hal dibawah ini:

3

Selain menyebabkan
stress, kesibukan di
kantor bisa jadi
membuat Anda
ketinggalan film seri
favorit. Mulailah
menonton sembari
bersantai menikmati
camilan sore.

Apakah Anda pernah mendengar istilah “music heals the
soul?”. Musik digunakan
sebagai alat penyembuh untuk
mengatasi emosi, kebutuhan
kognitif, dan sosial fisik
seseorang. Selain itu, musik
bertindak sebagai motivator
yang baik dan memberikan
suasana hati yang baik. Jadi,
pilihlah musik yang menenangkan di dalam playlist Anda dan
dengarkan setelah pulang
kerja!

5
4

Bermain dengan
hewan kesayangan

Mandi air hangat

Menonton serial
favorit

Mendengarkan playlist
musik kesukaan

Banyak dari kita yang beranggapan bahwa mandi bisa
dijadikan sebagai me time,
setelah berkeringat seharian
atau terkena debu dan asap di
jalanan. Membayangkan
nikmatnya kucuran air hangat
dari shower merupakan salah
satu hal yang ditunggu. Khasiat
lainnya adalah membantu
tubuh kita menjadi lebih rileks,
apalagi jika menggunakan
sabun beraroma lavender,
dijamin waktu istirahat Anda
lebih nyaman.

Cara lain untuk
menghilangkan
stress adalah dengan
bermain bersama
hewan kesayangan.
Kelucuan mereka
dapat membuat kita
sejenak melupakan
beban pekerjaan di
kantor.
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Yang membedakan training Customer Service ini dengan training Customer Service
lainnya adalah pada sesi Moment Of Truth, HLC menghadirkan para pelanggan
ebagai perusahaan retail, tidaklah mungkin untuk
dari Hero dan Giant. Para pelanggan yang diundang adalah pelanggan tetap yang
mengesampingkan pelayanan terhadap pelanggan yang berbelanja rutin di Hero dan Giant. Di sesi ini, para peserta mendengar langsung
datang berkunjung ke toko kita. Oleh sebab itu, di salah pengalaman berbelanja para pelanggan di toko yang mereka kunjungi serta masukan
satu rencana tindakan yang harus dilakukan oleh para Store
yang diberikan terkait pengembangan Hero dan Giant dalam sisi pelayanan. Para
Manager pada tahun 2017 dalam meningkatkan performa
peserta merasa antusias dan semangat ketika berhadapan dan mendengar langsung
salesnya adalah meningkatkan pelayanan kepada customer.
apa yang disampaikan oleh para pelanggan. Di setiap batch, dihadirkan 3 orang
Hal ini disampaikan oleh Bapak Stefanus Mulianto pada saat
pelanggan, dan mereka dipilih berdasarkan intensitas belanja mereka di Hero dan
Operation National Meeting di tanggal 14 Februari 2017 yang Giant.
lalu. Dengan mengusung nama “100% Execution”, tim yang
ada di operasional, khususnya Store Manager diharapkan
Di sesi terakhir dari training, para peserta membuat action plan terkait pelayanan
untuk fokus kepada 3 hal, yaitu Improve Sales Performance,
yang akan diimplementasikan di toko masing-masing. Dan masing-masing perserta
Reduce Shrinkage dan Cost Efficiency. Improving Service for
menandatangani form komitmen pelayanan pelanggan, yang artinya mereka selaku
Customer atau meningkatkan pelayanan kepada pelanggan
pemimpin tertinggi di tokonya akan berkomitmen untuk memastikan customer
merupakan salah satu point dalam action plan yang dijabarkan service dapat dioptimalkan di toko masing-masing, sesuai dengan standar yang telah
kepada para Store Manager untuk meningkatkan sales di
ditetapkan oleh Manajemen di Operasional.
setiap toko. Berdasarkan hal ini, HLC melakukan refreshment
training Customer Service kepada tim operasional di tahun
Training Customer Service ini akan dilakukan dalam skala nasional secara berkala,
2017.
yang akan diberikan kepada seluruh staff untuk Divisi Kasir, Frontliner serta Customer
Service pada area Jabodetabek serta Up-country.
Training yang dilakukan pada tanggal 13 – 16 Maret 2017
ini, memprioritaskan para Store Manager dan Store General
Manager Giant dan Hero sebagai pesertanya. Dengan judul
“Managing Customer Service”, training ini bertujuan untuk
mengoptimalkan peranan para pemimpin toko untuk
melakukan kontrol terkait pelayanan terhadap pelanggan yang
dilakukan oleh tim mereka. Sesi awal dibuka dengan Customer
Service Mindset dan dilanjutkan dengan apa pengertian dan
konsep dari Customer Service, serta materi terkait update dari
Permata Hero Card yang disampaikan oleh Ibu Dian Mardiana
selaku Direktur dari PHC dan didampingi oleh tim dari Bank
Permata.

Lakukan 5
Hal Ini untuk
Menghilangkan
Stres
Sepulang
Kantor

TIPS
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