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Salah satu cara terbaik untuk berprestasi dalam bekerja adalah 
menciptakan sebuah karya yang inovatif. Inovatif dapat didefinisikan 
sebagai proses penyederhanaan dari pengembangan ide-ide yang 

dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari. Ide-ide ini dapat memberikan 
kesempatan untuk memajukan perusahaan. Dengan menghadirkan 
tantangannya yang ke-3 yakni Retail Challenge, Innovate Jardines melakukan 
sosialisasi ke Hero Group bulan Mei ini. Karyawan pun dihimbau untuk 
mengikuti kompetisi ini demi membawa manfaat modern ritel bagi 
konsumen Asia.

Masih berkaitan dengan inovasi, Hero Group pun bulan ini meluncurkan 
HRPRO, sebuah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia yang merupakan 
program aplikasi berbasis web, dan membawa manfaat bagi karyawan 
dengan secara efektif dan lebih mempersingkat proses seperti pengajuan 
cuti, kehadiran, lembur secara online dan lainnya.

Di bulan ini juga, Hero Group kembali melakukan ekspansi dengan 
meresmikan pembukaan toko Hero Paskal Hypersquare Bandung untuk 
lebih banyak meraih pelanggan potensial di kota Bandung. Konsep baru 
yang diimplementasikan di toko-toko Hero Supermarket membawa para 
Leadership team Dairy Farm untuk melakukan store visit. Total 12 orang 
ini melakukan survey berkeliling toko untuk melihat setiap bagian dan 
keanekaragaman produk yang dijual.

Tak pernah luput dari kegiatan sosial, divisi CSR Hero Group meluncurkan 
program Rumah Kelola Sampah, yang memfasilitasi sepuluh unit rumah 
warga yang akan dijadikan Rumah Hijau melalui dukungan alat penunjang 
dan edukasi tanaman hidroponik, juga membangun sebuah Green Center 
sebagai pusat kegiatan masyarakat sekitar dalam mengelola sampah 
organik dan hasil pertanian hidroponik secara terpadu dan tepat guna, serta 
pusat pelatihan dan penyuluhan program. Selain itu, di minggu yang sama 
diadakan program Hero Teaching yang bertujuan untuk memberikan inspirasi 
kepada generasi muda melalui profesi-profesi yang dihadirkan langsung 
di kelas, serta menghadirkan volunteer dari kantor pusat. Aksi sosial juga 
dilakukan oleh Guardian Peduli yang melaksanakan cek kesehatan gratis dan 
bersih-bersih Pantai Berawa. Adapun berita-berita kegiatan toko, profil dan 
Hero Learning Center yang tak pernah ketinggalan untuk dihadirkan.

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

Selamat membaca!
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Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk

STEPHANE
DEUTSCH

Dunia kita telah terobsesi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih 
cepat, dan lebih mudah. Bukan hal yang mengejutkan jika hal ini 
akan mempengaruhi industri ritel dan memberi tantangan sekaligus 

peluang yang signifikan. Tidak diragukan lagi bahwa transformasi digital, 
perubahan budaya dan pertimbangan lingkungan dapat membentuk 
ekspektasi dan perilaku konsumen. Teknologi dan inovasi menawarkan 
kesempatan baru bagi peritel untuk merombak dasar perubahan struktural 
baru dengan meningkatkan pengalaman pelanggan.

Menyadari akan adanya perubahan disruptif ini, Innovate Jardines 
meluncurkan tantangan ke-3 mereka yang dinamakan Retail Challenge. 
Saya pribadi mengajak semua karyawan untuk memikirkan ide bagaimana 
kita menciptakan pengalaman pelanggan yang prima dan berpartisipasi 
dalam Innovate Jardines. Apabila ide Anda terpilih, Anda akan mendapatkan 
pendanaan dan penghargaan tertinggi ketika ide Anda bisa menjadi 
kenyataan dalam bisnis kita.

Sebagai ritel offline, kita harus memanfaatkan semua cara untuk membawa 
pelanggan ke toko kita. Menciptakan pengalaman berbelanja yang tidak 
didapatkan secara online adalah kunci kita untuk menarik pelanggan. Bertolak 
belakang dengan belanja secara online, Anda dapat merasakan pengalaman 
murni berbelanja di tingkat yang lebih tinggi, bukan sekadar layanan 
transaksional. Memberi pengetahuan kepada pelanggan dengan berbagi 
keahlian adalah cara yang baik untuk menjual lebih dari sekedar produk dan 
membangun pengalaman nyata. Pengalaman pelanggan adalah salah satu 
batasan besar untuk inovasi. Dalam dunia komunikasi yang semakin kompleks, 
ini juga merupakan prinsip dimana sebuah brand harus hidup atau mati.

Kita butuh lebih banyak tindakan dan lebih sedikit bicara, karena dengan 
hanya berdasarkan tindakan, cara kita melayani pelanggan dapat mengubah 
persepsi terhadap brand kita sendiri. Momen terbaik untuk menunjukkan aksi 
kita adalah saat momen Ramadan. Ramadan dikenal sebagai momen yang 
penting dalam satu tahun bagi banyak pelanggan kita untuk bersilahturahmi 
dan berkumpul bersama sambil menikmati hidangan di meja makan. 
Makanan memainkan peran yang sangat penting selama bulan ini, dan kita 
harus memastikan bahwa semua toko menyediakan berbagai macam produk 
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Jadi, mari kita wujudkan ide untuk menciptakan pengalaman berbelanja 
pelanggan yang prima ke dalam sebuah tindakan dengan mengirimkannya ke 
Innovate Jardines dan dengan menerapkannya dalam pekerjaan kita sehari-
hari. Kita perlu memberi alasan kepada para pelanggan untuk datang ke toko 
kita lebih dari sekedar tentang barang yang kita jual.

Kirimkan ide Anda dan ayo bertindak!

PRESIDENT
MESSAGE
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Pembukaan Toko Baru 
Hero Paskal Hypersquare Bandung

Semoga kehadiran Hero Paskal Hypersquare 
Bandung ini dapat senantiasa melayani dan 
semakin memaksimalkan fasilitas serta kuali-
tas untuk memenuhi kebutuhan konsumen 
sehari-hari.

Sukses selalu Hero Paskal Hypersquare 
Bandung.

Hero Supermarket, sang pelopor ritel 
Indonesia semakin bertumbuh dan 
berkembang pesat. Untuk dapat 

meraih lebih banyak pelanggan potensial 
yang ada di Kota Kembang Bandung, Hero 
Group kembali melakukan ekspansi dengan 
meresmikan pembukaan toko Hero Paskal 
Hypersquare Bandung pada hari Jumat, 12 
Mei 2017. Hero Supermarket hadir kembali 
untuk memenuhi keinginan dan potensi 
masyarakat kelas menengah keatas di 
Bandung. Ini merupakan pembukaan toko 
baru Hero Supermarket setelah toko terak-
hir Hero Supermarket Kota Wisata dibuka 5 
tahun yang lalu. Toko yang berada di dalam 
Paskal Hyper Square dan beralamat di Jalan 
Pasirkaliki No. 25-27 merupakan upaya 
pengembangan bisnis Hero Supermarket 
dalam memberikan kualitas terbaik untuk 
para pelanggan.

Pembukaan toko ini dihadiri oleh Presiden 
Direktur Bapak Stephane Deutsch, Direktur 
Operational Bapak Stefanus Mulianto, 
Territory Head Bapak Tulus Prasetyo, serta 
Regional Manager Bapak Susanto. Sewaktu 
dibuka, terlihat banyak customer yang 
berdatangan untuk merasakan suasana 
toko baru Hero Supermarket dan berbelan-
ja. Pembukaan toko ini juga diisi dengan 
kegiatan cooking demo.

Hero Paskal Hypersquare ini membawa konsep 
toko Hero Supermarket yang baru untuk 
pelanggan dan tentu menawarkan berbagai 
produk terbaik, seperti produk Fresh, bakery, 
produk RTE, serta item-item produk lokal dan 
impor. Tak lupa, selain menawarkan kualitas ter-
baik, pelayanan terhadap pelanggan juga harus 
unggul untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, 
serta melebihi ekspektasi mereka.

SPECIAL
REPORT
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Kunjungan Leadership Team Dairy Farm 
ke Toko-toko Hero Group

Fish yang terletak dipojok toko. Terlepas lokasi 
yang memojok, Fish memiliki growth kedua 
terbaik setelah bakery O’Fournil di Hero PIM 
karena keanekaragaman yang luar biasa dan 
kesegarannya.

Leadership Team (LT) Dairy Farm Group 
South East Asia yang kerap melakukan 
meeting reguler setiap tahunnya, kali ini 

mendapat kesempatan untuk mengunjungi 
Indonesia. Beberapa konsep baru yang ingin 
ditunjukkan membawa mereka melakukan 
store visit ke beberapa toko Hero Group 
seperti Hero Supermarket Pondok Indah Mall, 
Guardian Pondok Indah Mall, Giant Ekstra CBD 
Bintaro, Giant Ekspres Taman Alpha dan IKEA 
Alam Sutera.

Keseluruh 12 orang LT dibagi menjadi 2 grup, 
dimana grup 1 terdiri dari Bapak Graham 
Allan, Bapak Stephane Deutsch, Tongwen 
Zhao, Martin Lindstrom, Pierre-Oliver 
Deplanck, Charlie Wood, dan Choo Peng Chee 
yang dipandu oleh Bapak Carl Stanaway; dan 
grup 2 terdiri dari Neil Galloway, 
Suzanne Wong, Mark Herbert, Irwin Lee, 
Gordon Farquhar, dan Sam Oh yang dipandu 
oleh Bapak Herve Lachize.

Hero Pondok Indah Mall merupakan salah 
satu toko yang sudah menerapkan konsep 
baru toko A+. Saat berkunjung, ditemani oleh 
Territory Head Bapak Tulus Prasetyo, Regional 
Manager Bapak Everd Arif dan Store Manager 
Ibu Yani, mereka diajak berkeliling toko. Mulai 
dari display buah dengan basket yang baru, 
area sayur dan daging yang lebih mempriori-
taskan kualitas dan kesegarannya, serta yang 
paling membuat mereka kagum adalah area 

SPECIAL
REPORT
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Para LT juga terlihat cukup lama mengunjungi 
konsep baru wine counter O’Cavo karena pilihan 
dan varian yang jauh lebih banyak. Mereka pun 
menekankan bahwa suhu tempat penyimpanan 
wine tersebut harus dipertahankan. Tak hanya 
berkeliling di dalam toko, mereka juga 
mengunjungi area gudang yang tertata sangat 
rapih. Secara keseluruhan, model upscale yang 
diimplementasi di Hero Supermarket dianggap 
cukup sukses oleh para LT team.

Beralih ke toko Giant Ekstra dan Giant Ekspres, 
ditemani oleh Territory Head Bapak Putu Gede, dan 
Regional Manager Ibu Thedora Ernestin dan Bapak 
Roy Sumlang, para LT disambut oleh preparasi 
display bulan Ramadan dan lebaran. Tak disangka, 
mereka pun terkejut dan sangat tertarik dengan 
ambiance toko yang memajang begitu banyak item 
Ramadan seperti biskuit, wafer, sirup, dan lainnya. 
Para LT pun berbagi informasi bahwa bahkan di 
Malaysia negara yang mayoritas Muslim, ambiance 
Lebaran di toko tidak tinggi seperti di Indonesia, 
dan konsep displaynya pun sama seperti hari-hari 
lainnya. Oleh karena itu, mereka sangat antusias 
dengan konsep display ini yang penjualannya bisa 
berlipat-lipat saat bulan berkah Ramadan.

Kunjungan ini juga bertepatan dengan ulang tahun Bapak Graham Allan. Yang mem-
buat momen ini sangat berkesan adalah di setiap kunjungannya, Bapak Graham Allan 
diberikan kejutan kue ulang tahun dan pada akhirnya dirayakan bersama-sama. Pada 
hari ulang tahunnya, beliau pun berharap agar toko-toko Hero Group selalu menjadi 
destinasi utama konsumen berbelanja.

Selain mengunjungi toko Hero Group, mereka pun 
mengunjungi toko kompetitor yang terletak di 
sekitar toko Hero Group untuk melihat arah pasar 
Indonesia saat ini.

SPECIAL
REPORT
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Menginspirasi Generasi untuk Memajukan 
Pendidikan Indonesia
Dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh 
pada tanggal 2 Mei 2017, HERO Group kembali mengadakan 
program HERO Teaching yang kali ini melibatkan lebih banyak 
pihak. Di tahun ketiga diselenggarakannya HERO Teaching ini, 
HERO Group mengangkat tema “Inspiring Generation” yang 
bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada generasi muda 
khususnya anak-anak, melalui profesi-profesi yang dihadirkan 
langsung di kelas dan pengalaman edukasi non-formal yang 
disajikan melalui beberapa aktivitas menarik. Hero Teaching 
kali ini juga membahas isu yang sedang berkembang seperti 
penggunaan gadget secara sehat dan juga maraknya penculi-
kan anak di Indonesia.

Hero Teaching 2017 melibatkan 8 sekolah yang ada 
di area 8 toko yang ditunjuk, dimana rangkaian 
acaranya dimulai sejak tanggal 27 April 2017 hingga 

10 Mei 2017 dengan puncak acara pada Hari Pendidikan 
Nasional yaitu 2 Mei 2017. Kegiatan yang juga bekerjasama 
dengan kepolisian area Tangerang Selatan dan Tangerang 
ini melibatkan lebih dari 4000 siswa ini terbagi menjadi 
beberapa sesi yaitu Hero Class, Flipbook Class, Movie Class, 
Casting Class hingga Parenting Class yang diperuntukan 
bagi orang tua murid.

Di HERO Class, para siswa diajak untuk belajar mengenai 
profesi baik yang ada di area Giant maupun di kepolisian, 
di sesi ini para volunteer mengajarkan profesi mereka mulai 
dari baker yang menjelaskan cara menghias kue, butcher 
yang mengajarkan cara memotong daging, hingga GFC 
yang mendemonstrasikan pengolahan GFC. Turut hadir juga 
volunteer dari Head Office yang ikut mengajar di sesi HERO 
Class ini, termasuk diantaranya Bapak Stephane Deutsch 
dan Bapak Arief Istanto yang mengajarkan bahasa Perancis 
kepada siswa kelas 6 di SDN Lengkong Gudang, BSD.

Casting Class di SDN Pakujaya 1

Movie Class di SDN Pabuaran

Hero Class di SDN Cihuni 2

Penyerahan voucher Pizza Hut kepada pemenang Casting Class

SPECIAL
REPORT
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Tahun ini program HERO Teaching juga berkolaborasi dengan 
Bioskop Sekolah mengadakan Movie Class yang bertujuan untuk 
melakukan edukasi kepada siswa melalui film pendek berjudul Galih 
Leo, yang penuh pesan moral bagi anak-anak dan mengandung 
cerita yang berhubungan dengan penggunaan gadget dan pencu-
likan. Selain melalui film, juga diadakan Flipbook Class dan Casting 
Class dengan tujuan untuk mengasah imajinasi, kreativitas serta 
kepercayaan diri anak-anak.

Secara keseluruhan diadakannya program HERO Teaching ini bertujuan 
untuk menciptakan sebuah sinergi yang harmonis bagi banyak pihak, baik 
seluruh staf PT. Hero Supermarket Tbk maupun lingkungan sekitarnya, 
termasuk instansi pemerintahan dan pihak sekolah. Selain itu juga program 
ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk berbagi ilmu dan inspirasi bagi 
calon generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.

Berikut toko dan sekolah yang terlibat dalam acara Hero Teaching 2017 :

Nama Toko 
Giant Palem Semi
Giant Graha Raya
Giant BSD 
Giant Alam Sutera
Giant Cikupa
Giant Poris Paradise
Giant Villa Melati Mas
Giant Paramount

Nama Sekolah 
SDN Panunggangan 2
SDN Pakujaya 2
SDN Lengkong Gudang
SDN Pakujaya 1
SDN Pabuaran
SD IT YASIR
SDN Jelupang 01
SDN Cihuni 2

Orang tua murid sebagai salah satu elemen penting dalam pendidikan 
juga dilibatkan dalam program Hero Teaching melaui Parenting Class, 
dimana sesi dihadirkan ahli psikolog anak, Elizabeth Santosa, dengan 
materi seputar penggunaan gadget secara bijak mulai dari orang tua 
dan juga kepada anak. Parenting Class ini diadakan sebagai suatu sa-
rana menjawab keresahan orang tua terhadap pemakaian gadget oleh 
anak yang semakin sulit dibatasi, dimana dalam pemaparan Elizabeth 
Santosa ditekankan pentingnya orang tua untuk mengontrol anak.

Hero Teaching di SDN IT Yasir 

Parenting Class di SDN Panunggangan 2

Hero Class di SDN Lengkong Gudang BSD

Casting Class di SDN Lengkong Gudang BSD

Hero Class di SDN Lengkong Gudang BSD

Casting Class di SDN Paku Jaya 2

SPECIAL
REPORT
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Memberdayakan Masyarakat 
Lewat Rumah Kelola Sampah

jelaskan bahwa program ini akan 
berjalan selama 2 tahun dan 
menitikberatkan pada pendam-
pingan masyarakat menuju gaya 
hidup ramah lingkungan melalui 
penerapan 3 R (Reduce, Reuse, 
Recycle). Program ini memfasi-
litasi sepuluh unit rumah warga 
yang akan dijadikan Rumah 
Hijau melalui dukungan alat 
penunjang dan edukasi tanaman 
hidroponik, juga membangun 
sebuah Green Center sebagai 
pusat kegiatan masyarakat 
sekitar dalam mengelola sampah 
organik dan hasil pertanian 
hidroponik secara terpadu dan 
tepat guna, serta pusat pelati-
han dan penyuluhan program. 
Persiapan program yang sudah 
dimulai sejak Desember 2016 ini 
juga sudah berhasil merangkul 
masyarakat setempat dalam 
membentuk kelembagaan, dan 
telah menghasilkan kurang lebih 
60 liter pupuk cair dari kompos-
ter hasil pilahan sampah organik 
warga, serta sudah dua kali 
panen sayur sawi dan kangkung 
dari hasil teknik hidroponik.

Program Rumah Kelola Sampah 
HERO Group (RKS HERO Group) 
tidak hanya dilakukan di daerah 
Tangerang Selatan, tetapi juga 
akan dilakukan di Pekanbaru 
yang saat ini masih dalam proses 
persiapan. Dengan semangat 
HERO Green Action, HERO Group 
berharap program ini tidak 
hanya dapat menjadi salah satu 
solusi pelestarian lingkungan, 
tapi juga dapat membantu me-
ningkatkan ekonomi masyarakat 
melalui hasil-hasil produk dari 
Rumah Kelola Sampah.

Sampah sampai saat ini masih menjadi 
permasalahan yang belum terselesaikan 
di Indonesia. Sampah yang tidak dikelola 

dengan baik akan mengakibatkan terjadinya 
penumpukan dan pencemaran lingkungan yang 
dapat berdampak buruk pada kesehatan masyara-
kat. Bahkan menurut prediksi Ditjen Pengelolaan 
Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan 
Hidup, produksi sampah pada tahun 2019 akan 
mencapai 68 juta ton dan sebanyak 9,52 juta ton 
diantaranya berasal dari sampah plastik.

Berkaitan dengan hal tersebut, HERO Group melalui 
CSR Hero Peduli turut berpartisipasi dalam upaya 
mengatasi permasalahan tersebut dengan meluncur-
kan program Rumah Kelola Sampah HERO Group 
(RKS HERO Group)  yang berada di daerah Ciputat 
Tangerang Selatan pada tanggal 3 Mei 2017. Pada 
kegiatan peluncuran yang dihadiri oleh Wakil Walikota 
Tangerang Selatan, Drs. H. Benyamin Davnie, Kepala 
Bappeda Tangerang Selatan, Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup Kota Tangerang Selatan, dan jajaran terkait, di-

NEWS
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dan memberikan nilai lebih bagi pelanggan kita. 
Oleh karena itu, membangun budaya inovasi 
sangatlah penting di dalam perusahaan. Antusias 
yang tinggi pun sangat jelas terlihat dari beberapa 
pertanyaan yang dilontarkan setelah sesi presentasi 
selesai. Dengan diadakannya sosialisasi ini, diharap-
kan banyak ide potensial yang masuk dan seseorang 
mewakili Indonesia bisa menjadi pemenangnya.

Pada kesempatan kali ini, Hero 
Group mendapat giliran untuk 
diberi wawasan tentang kompe-

tisi Innovate Jardines melalui Townhall 
Innovate Jardines: The Innovations of 
Retail pada Selasa, 9 Mei 2017. Berlo-
kasi di ballroom lantai 5 Graha Hero 
CBD Bintaro, Townhall ini dihadiri oleh 
146 karyawan kantor pusat. Innovate 
Jardines Manager Mr. Hugo Marland 
dan Innovate Jardines General Mana-

ger Mr. CK Yap mengunjungi kantor pusat Hero 
Group untuk melakukan sosialisasi mengenai 
Innovate Challenge tahap ketiga, yakni Men-
ciptakan Pengalaman Pelanggan yang Prima 
dan Mencapai Keunggulan Operasional.

Dalam presentasinya, Mr. Marland menjelaskan 
bahwa misi dalam kompetisi ini adalah mem-
bawa manfaat modern ritel bagi konsumen 
Asia. Ini merupakan upaya untuk terus mencari 
cara baru dalam menyenangkan konsumen 

Townhall Innovate Jardines: 
The Innovations of Retail

Perundingan Gaji 2017

Pada tanggal 19 Mei 2017 kesepakatan kenaikan gaji tahun 
2017 antara Manajemen Hero Group dan Serikat Pekerja 
Hero Supermarket (SPHS) telah dilaksanakan. Kenaikan 

tersebut dihitung berdasarkan gaji minimum, masa kerja, 
golongan, hasil penilaian kinerja dan juga kondisi keuangan 
perusahaan. Selain kenaikan gaji, tahun ini golongan 3 sampai 
5 juga akan menerima voucher belanja. Rincian untuk kenaikan 
gaji dan voucher belanja dapat dibaca dalam pengumuman 
yang dikirim oleh Internal Communication.

Setelah kesepakatan tersebut terlaksana, tim perunding mela-
kukan sesi sosialisasi untuk para pemimpin di toko-toko dan DC. 
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Supermarket Emerald, Giant Ekstra CBD Bin-
taro, Giant Ekspres Bintaro Jaya dan Guardian 
Bintaro Exchange sebagai pilot project. “Agar 
lancar, kita butuh waktu untuk terbiasa meng-
gunakan aplikasi HRPRO, contohnya saat input 
absen di toko, kita harus hafal kodenya karena 
kode absensi kasir dan divisi lain berbeda. 
Selain itu, kelebihannya sistem ini dapat mem-
persingkat waktu”, ungkap Bapak Luthfi Store 
Manager Giant Ekstra CBD Bintaro sebagai 
salah satu pengguna HRPRO.

Setelah sosialisasi dilakukan kepada kurang 
lebih 1200 karyawan, projek ini akan go live 
sepenuhnya pada bulan Juni 2017. 
Diharapkan dengan adanya sistem baru 
HRPRO, perusahaan akan jauh lebih produktif 
dan efisien sehingga mendukung kemajuan 
perusahaan.  

 

Mengelola dan mengembangkan karyawan 
di lingkungan kerja yang kompleks ini 
tidak pernah mudah. Dalam menangani 

masalah Sumber Daya Manusia, setiap perusahaan 
tentu memiliki cara sendiri, seperti Hero Group 
yang telah menciptakan pendekatan praktik ter-
baik melalui HRPRO.

HRPRO adalah Sistem Informasi Sumber Daya Ma-
nusia yang merupakan program aplikasi berbasis 
komputer, yang mengorganisir aktivitas Sumber 
Daya Manusia guna membantu manajemen dan 
karyawan dalam mendapatkan berbagai informasi 
yang diperlukan. Sistem ini memudahkan karena 
dapat diakses oleh perangkat komputer seperti PC 
dan laptop dari lokasi manapun selama terhubung 
dengan jaringan Hero.

HRPRO membawa manfaat bagi atasan dan 
karyawan dengan secara efektif mempersingkat 
proses. Sistem ini mendukung otomasi layanan 
HR mencakupi data status pekerjaan dan data 
pribadi karyawan dan team, pengajuan cuti online 
dan riwayat penggunaan cuti, serta persetujuan 
dokumen seperti jadwal kerja, Surat Perintah Kerja 
Lembur, kehadiran, cuti, pengajuan permohonan 
karyawan atau Employee Request, serta Pembe-
ritahuan Mutasi Karyawan yang dilakukan secara 
online. Seperti yang kita ketahui bahwa selama 
ini kita masih menggunakan cara manual melalui 
kertas untuk permasalahan cuti, lembur dan 

Sosialisasi HRPRO

lainnya. Dengan adanya sistem HRPRO dapat 
menghindarkan kerugian seperti hilangnya 
dokumen, pelacakan dokumen yang sulit, 
perhitungan cuti manual, dan juga mengu-
rangi penggunaan kertas dalam jumlah besar 
sehingga lebih ramah lingkungan. Setelah 
sistem ini go live, selain persetujuan dokumen 
secara online, karyawan juga dapat melihat 
data pribadi, begitu juga atasan yang dapat 
melihat data team masing-masing, serta 
secara bertahap slip gaji akan dikirimkan 
melalui email pribadi untuk tetap menjaga 
kerahasiaan.

Projek ini telah diimplementasi dari bulan 
Agustus 2016 dan mulai go live pada Desem-
ber 2016 untuk berbagai modul HR secara 
bertahap. Pada April 2017, modul absensi 
sudah dijalankan di 4 toko yakni Hero 
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Aksi Sosial Guardian Peduli: Cek Kesehatan 
dan Bersih-bersih Pantai Berawa

Setelah melaksanakan bakti kemanusiaan kepada korban bencana alam di Kabupaten Bangli Februari lalu, kali ini Guardian Peduli 
melaksanakan aksi sosial berupa cek kesehatan gratis dan penyuluhan kesehatan yang bertempat di GOR Segara Prancak, Desa 

Tibubeneng, Bali pada 30 April lalu. Berbagai cek kesehatan gratis seperti pemeriksaan tensi dan pemberian vitamin diadakan dari 
pukul 08.00 sampai 13.30 WITA. Sebanyak 185 warga hadir dan melakukan pengecekan tersebut. Acara yang berlangsung satu hari ini 

mendapat respon yang baik dari warga Tibubeneng, karena aksi ini sangat membantu warga setempat dalam bidang kesehatan.

Regional Operation Manager Guardian Indonesia, Thatit Ragil Kusuma mengatakan 
bahwa dengan kehadiran Guardian dan dengan selalu mengadakan kegiatan CSR di-
harapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap masyarakat sekitarnya. Dikatakan 
pula sampai saat ini Guardian sudah memiliki 41 outlet tersebar di seluruh Bali dimana 
ada 6 daerah kawasan wisata yang menjadi sasaran utama, diantaranya Ubud, Sanur, 
Kute, Seminyak, Cangu dan Nusa Dua.

Selepas melakukan cek kesehatan dan penyuluhan 
kesehatan, Guardian Peduli menggandeng komuni-
tas Superman Is Dead dan Ikatan Apoteker Indone-
sia (IAI) wilayah Badung melakukan aksi bersih-ber-
sih Pantai Berawa. Dengan sangat antusias, total 
30 karyawan Guardian terlihat memunguti sampah 
yang berserakan. Aksi ini merupakan bentuk 
kepedulian pada lingkungan dan aksi nyata dalam 
penanganan sampah. Selain sangat bermanfaat, 
aksi semacam ini layak di contoh dan meningkatkan 
kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. 
Kegiatan bakti sosial ini juga banyak melibatkan 
warga sekitar yang antusias mengikutinya. Dalam 
acara ini juga diserahkan bantuan berupa 25 buah 
tempat sampah yang nantinya akan berguna untuk 
menjaga kebersihan.
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Hero Amphibi Meraih 19 Medali di 
Kejuaraan Tingkat Nasional

Jika tahun lalu Hero Amphibi Club 
berhasil meraih 6 medali di ajang kom-
petisi Bandung Pandawa Taekwondo 

Championship yang mencakup provinsi Jawa 
Barat, DKI Jakarta dan Banten, tahun ini grup 
Taekwondo Hero mengikuti ajang kompetisi 
Kejuaraan Nasional Pandawa Bandung.

Lomba bela diri ini diadakan selama 3 
hari dari 7-9 April 2017, yang diikuti oleh 
1400 peserta dari 17 provinsi dan 150 club 
Taekwondo seluruh Indonesia. Terdapat 20 
orang peserta yang diturunkan dari Hero 
Ampibi. Dengan bangga mereka mempero-
leh 19 medali, yakni:

“Ini merupakan kejurnas pertama yang 
diikuti sejak Taekwondo Hero Ampibi 

didirikan 2015 lalu. Saya merasa sangat 
senang dan semakin termotivasi untuk 

semakin rajin berlatih. Saya harap 
agar teman-teman di HO maupun toko 
sekitar HO dapat berpartisipasi, agar 

kedepannya bisa menjadi atlet atau pe-
latih dalam mengembangkan ilmu bela 
diri ini dan memiliki penghasilan dari 
Taekwondo”, ungkap Bapak Yadi.

Emas
1) Dedi Irwan (Marketing)
2) Ari Purnama (MD)
3) Christian Tampang (Marketing) 
4) Herlambang (IT)
Perak
1) Asep Rizal (Accounting)
2) Syaiful Bahri (Accounting)
3) Sigit Kurniawan (SDD)
4) Irwan (MD)
5) Nasya (Amphibi Marinir)

Perunggu
1) Galuh Rakasiwi (Sigap)
2) M. Ramdani (IT)
3) M. Syafaat  (Project Management 
    bagian MD Support)
4) M. Akbar (IT)
5) M. Rikza (IT)
6) Deby Chatryn Zheta (MD)
7) Jesika Manurung (MD)
8) Achmad Rifki S. (Amphibi Marinir)
9) Achmad Daffa A. (Amphibi Marinir)
10) Revalina Putri W. (Amphibi Marinir)

Tak disangka, dengan meraih sebanyak 19 medali, 
Hero Amphibi Club mendapatkan predikat sebagai 
Juara Favorit 1.

Bapak Yadi Yanuardi sebagai pelatih Taekwondo 
HERO Amphibi Club sangat bangga dengan keme-
nangan yang diraih. Beliau mengaku bahwa sebelum 
kejuaraan tingkat nasional ini diadakan, selama 
kurang lebih 3 bulan para peserta berlatih secara 
eksklusif setiap tiga kali seminggu. Selain itu, mereka 
juga diharuskan istirahat yang cukup, mengatur pola 
makan teratur, mengatur nafas, serta meningkatkan 
tenaga dan teknik dalam Taekwondo.

Semoga di pertandingan nasional lainnya bisa lebih memberikan hasil maksimal yang mem-
banggakan dan membawa nama baik perusahaan. Karena prestasi itu tidak hanya dapat diraih 
di dalam pekerjaan saja, tetapi di luar pekerjaan juga dapat diciptakan.

Selamat kepada para peraih medali! Semangat lah 
berlatih demi kejuaraan di masa yang akan datang 
dan membawa kebanggaan bagi perusahaan.

Kelas Taekwondo HERO Amphibi Club dibuka untuk 
seluruh karyawan HERO Group dari toko maupun 
kantor pusat, yang kelasnya diadakan setiap hari 
Rabu pukul 18.30 di lantai 5 Graha Hero. 
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Semangat Hari Kartini di Beberapa Toko
Makna hari Kartini yang diperingati tanggal 21 April setiap tahunnya sangatlah besar. Banyak pesan yang disampaikan lewat perjuangan yang 
telah dibangun oleh seorang Kartini muda semasa hidupnya. Bagi wanita masa kini, peran adanya peringatan hari tersebut merupakan sebuah 

kebanggaan tersendiri karena Kartini menjadi pelopor untuk sebuah kemajuan wanita terutama di Indonesia. Dengan hal itu hari Kartini menjadi 
agenda setiap bulan April untuk beberapa toko yang merayakannya. 

Giant Ekstra Maspion

Guardian Sidoarjo Town Square

Giant Ekstra Rajawali

Giant Ekspres Panji Tilar

Giant Ekstra Sidoarjo Waru

Giant Ekstra Gegutu

Giant Ekstra Maspion menyelenggarakan hari Kartini dengan ber-
bagai kegiatan menarik diantaranya lomba kostum terbaik untuk 
karyawan Giant Maspion, lomba karaoke serta lomba foto selfie 
untuk pelanggan. Sejak pagi, karyawan Giant Maspion menyambut 
pelanggan di area pintu masuk dengan senyum merekah. Mereka 
tampak elegan mengenakan dress code kebaya untuk wanita dan 
kemeja batik untuk pria. Tak jarang, para pelanggan turut mengaba-
dikan gambar bersama mereka. 

Unit bisnis Guardian juga antusias dalam berpartisipasi memperingati 
hari Kartini, khususnya Guardian Sidoarjo Town Square. Berbeda dengan 
hari-hari biasanya, seluruh 24 karyawan terlihat menawan mengenakan 
pakaian adat untuk menyambut dan melayani pelanggan.

Masih di kota Surabaya, Giant Ekstra Rajawali mengadakan karnaval war-
na-warni Nusantara hari Kartini diikuti oleh sebanyak 800 peserta se-Keca-
matan Krembangan. Area parkir toko Giant Ekstra Rajawali terlihat sangat 
ramai dengan peserta yang dibagi per kelompok. Karnaval pagi itu dibuka 
dengan penampilan drum band. Di tengah karnaval, adapun booth yang 
menyediakan jasa mewarnai kuku secara gratis, yang tentu diminati banyak 
anak-anak perempuan. Masih dalam suasana hari Kartini, pada tanggal 29 
April, Giant Ekstra Rajawali juga mengadakan lomba mewarnai dan gebyar 
tari tradisional nusantara.

Beralih ke pulau Lombok, Giant Ekspres Panji Tilar bersama Gugus II Sekarbela 
yang terdiri dari 8 lembaga TK dan PAUD juga mengadakan acara karnaval dan dii-
kuti oleh 250 peserta menggunakan busana pakaian adat daerah sesuai dengan 
tema memperingati hari Kartini. Antusias para murid dan orang tua meramaikan 
acara ini dengan semangat dan penuh kegembiraan. Sepekan kemudian, lomba 
mewarnai dan merangkai puzzle bersama Sunny Art Praya berhasil menggaet 100 
peserta TK dan SD se-kota Mataram. Dengan diadakannya acara ini memberikan 
dampak positif bagi toko karena sembari menunggu para anak selesai, para orang 
tua yang menunggu di toko melakukan aktivitas berbelanja sehingga memberi-
kan keuntungan bagi toko.

Tak kalah seru, Giant Ekstra Sidoarjo Waru merayakan hari Kartini dengan 
pelaksanaan lomba mewarnai dan lomba fashion show diikuti oleh 350 
peserta. Di tengah acara berlangsung, karyawan Giant Sidoarjo Waru tampil 
membawakan beberapa lagu untuk menghibur penonton. Selain itu, para 
karyawan juga berpartisipasi dengan menggunakan pakaian tradisional. 
Di area luar toko, terdapat Barbeque Fair yang menggugah selera para 
pengunjung. Makanan seperti ayam, ikan, ubi dan jagung banyak diminati 
pengunjung yang datang.

Masih di pulau Lombok, Giant Ekstra Gegutu pun melakukan kegiatan 
fashion show yang diikuti oleh 42 anak. Dengan lincah, para peserta 
memperlihatkan pakaian adat yang dikenakan. Di waktu yang berbeda, 
kegiatan fun aerobic memenuhi area parkir Giant Ekstra Gegutu dan diikuti 
oleh 400 peserta. Pembagian door price pun dilakukan untuk meningkatkan 
kegembiraan. Selain itu, adapun kegiatan sosial donor darah yang dilakukan 
di area dalam toko.
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Untuk memberikan penawaran yang berbeda kepada pelanggan dan membangun kesetiaan pelanggan, maka Dairy Farm group 
mempersembahkan EXCLUSIVE BRANDS  yang hanya bisa ditemui di toko-toko Dairy Farm, seperti Hero Supermarket, Giant Ekstra 
dan Giant Ekspres. Brands inilah yang menjadi pembeda toko kita dengan toko-toko kompetitor yang lain.

Untuk menyesuaikan kebutuhan pelanggan maka diciptakan brands yang berbeda pada setiap kategori. Untuk Hero News edisi Mei 
ini, kita akan mengangkat produk pada kategori pasta dan saus pasta, yakni Papa Alfredo.

Papa Alfredo lebih dari sekadar bahan asli Italia, yang merangkul filosofi La Dolce Vita, yakni menikmati kehidupan dengan menyan-
tap makanan favorit Anda. Dengan membawa produk Italia yang terbaik, produk ini akan membantu Anda menciptakan makanan 
Italia yang paling otentik secara mudah. Dibuat dengan bahan asli Italia, para koki rumahan dan penikmat makanan mampu 
menciptakan makanan khas Italia yang menggugah selera dalam hitungan menit dan mengubah dapur dan ruang makan menjadi 
restoran mewah Italia yang dapat Anda dan keluarga nikmati. Anda pun bisa merasakan sensasi berada di jalan-jalan di Italia!

Papa Alfredo terdiri dari 2 jenis produk diantaranya adalah:

EXCLUSIVE BRAND - PAPA ALFREDO
Turn your home into a pasta party with PAPA Alfredo – Time Honored Classic Italian Favorites!

1. Saus Pasta 100% tomat Italia, terdiri dari saus Tomato & Garlic dan saus Tomato & Basil 
   untuk merasakan seperti apa rasa pasta Italia!

2. Produk Pasta 100% dari tepung Semolina. Pasta yang berjenis Spaghetti merupakan jenis pasta 
    yang paling populer untuk dinikmati dengan berbagai jenis saus dan bumbu Italia! 

100% tomat Italia dan cocok untuk Vegetarian
HALAL oleh HIA (HALAL INTERNATIONAL AUTHORITY) yang diakui oleh MUI
Diimpor dari Italia

•

•

•

Dengan 100% Durum Wheat Semolina
Rendah Lemak
Cocok untuk Vegetarian

•

•

•

Jadikanlah brands ini sebagai kebanggaan 
kita semua, karena hanya bisa ditemukan 
di rumah kita. 

NANTIKAN BRANDS PADA KATEGORI LAINNYA DI EDISI MENDATANG!

INFORMASI NILAI GIZI / NUTRITION FACTS
TAKARAN SAJI/ SERVING SIZE 120g

6

60kkal/ kcal
10 kkal/ kcal

JUMLAH PERSAJIAN/ AMOUNT PER SERVING

LEMAK TOTAL / TOTAL FAT
PER SERVING %AKG* / %DV

PROTEIN
KARBOHIDRAT TOTAL/ TOTAL CARBOHYDRATE

NATRIUM/ SODIUM

ENERGI DARI LEMAK/ CALORIES FROM FAT
ENERGI TOTAL/ TOTAL CALORIES

JUMLAH SAJIAN PER KEMASAN/ SERVING PER PACK

LEMAK JENUH/ SATURATED FAT
LEMAK TIDAK JENUH TUNGGAL/ MONOUNSATURATED FAT
LEMAK TIDAK JENUH GANDA/ POLYUNSATURATED FAT
LEMAK TRANS/ TRANS FAT
KOLESTEROL/ CHOLESTEROL

1g
0g
0g

0,5g
0g

0mg
2g

11g
5g
5g

440mg

2%
0%

0%
3%
3%

15%

30%

SERAT PANGAN/ DIETARY FIBER
GULA/ SUGARS

*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000kkal. Kebutuhan energi anda 
mungkin lebih tinggi atau lebih rendah
*Percent Daily Values are based on a 2.000 calories diet. Your daily maybe higher or 
lower depending on your calories needs.

INFORMASI NILAI GIZI / NUTRITION FACTS
TAKARAN SAJI/ SERVING SIZE 120g

6

60kkal/ kcal
10 kkal/ kcal

JUMLAH PERSAJIAN/ AMOUNT PER SERVING

LEMAK TOTAL / TOTAL FAT
PER SERVING %AKG* / %DV

PROTEIN
KARBOHIDRAT TOTAL/ TOTAL CARBOHYDRATE

NATRIUM/ SODIUM

ENERGI DARI LEMAK/ CALORIES FROM FAT
ENERGI TOTAL/ TOTAL CALORIES

JUMLAH SAJIAN PER KEMASAN/ SERVING PER PACK

LEMAK JENUH/ SATURATED FAT
LEMAK TIDAK JENUH TUNGGAL/ MONOUNSATURATED FAT
LEMAK TIDAK JENUH GANDA/ POLYUNSATURATED FAT
LEMAK TRANS/ TRANS FAT
KOLESTEROL/ CHOLESTEROL

1g
0g
0g

0,5g
0g

0mg
2g

13g
5g
7g

420mg

1%
0%

0%
3%
4%

15%

28%

SERAT PANGAN/ DIETARY FIBER
GULA/ SUGARS

*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000kkal. Kebutuhan energi anda 
mungkin lebih tinggi atau lebih rendah
*Percent Daily Values are based on a 2.000 calories diet. Your daily maybe higher or 
lower depending on your calories needs.

+_+_
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Giras Bambunisasi Giant Pondok Chandra
akarnya dapat menyerap 
cukup banyak air dan dapat 
mencegah terjadinya erosi 
sehingga bencana longsor 
dapat diminimalkan.

Selain itu, para peserta se-
cara sukarela juga member-
sihkan area lingkungan dari 
sampah di sekitar sungai, 
dibantu oleh masyarakat 
sekitar. Semua anggota HMC 
bekerja tanpa mengenal 
kotor, bahkan ada beberapa 
yang terjun langsung ke 
sungai untuk mengangkat 
sampah dan kotoran yang 
membuat ekosistem sungai 
Brantas mengalami tekanan 
beban pencemaran yang 
tinggi. Semua yang terlibat 
dalam kegiatan ini saling 
bekerja sama guna mewu-
judkan lingkungan bersih di 
hulu sungai brantas.

Dengan adanya acara sosial 
ini, hubungan baik dapat 
terjalin antara masyarakat 
sekitar hulu Brantas dengan 
karyawan Giant. Kegiatan ini 
juga memberikan wawasan 
kepada para anggota HMC, 
bahwa dalam berorganisasi 
juga dapat memberikan 
kegiatan yang bermanfaat 
sosial bagi masyarakat, mulai 
dari membimbing masya-
rakat tentang pentingnya 
menjaga kondisi lingkungan, 
memberikan pengetahuan 
cara bercocok tanam yang 
baik dan benar, begitu 
juga memberikan wawasan 
kepada para karyawan Giant, 
bahwa kegiatan GIRAS dapat 
memberikan nilai positif 
kemanusiaan dan juga mem-
bawa nama baik Hero Group.

Di penghujung bulan Maret ini Giant Pondok Chandra 
melanjutkan kegiatan program GIRAS (Giant Peduli 
Brantas), yang bertajuk GIRAS Bambunisasi. Kegiatan ini 

berlangsung pada hari Senin, 27 Maret 2017 yang diikuti oleh 
sekitar 60 orang karyawan Giant yang tergabung dalam organi-
sasi HMC (Hero Motor Club) Jawa Timur. Rombongan HMC yang 
selalu mengedepankan safety riding berangkat dari Giant Pondok 
Chandra Sidoarjo pukul 06.00 pagi, dan menempuh perjalanan 
selama kurang lebih 3 jam untuk sampai ke tempat tujuan yaitu 
Desa Punten Kecamatan Bumiaji.

Sesampainya di tempat, rombongan diterima langsung oleh Lurah 
desa Punten yang didampingi oleh Ibu Lies dan Bapak Bambang 
yang mewakili Pusaka Foundation. Mereka langsung diberikan 
wawasan mengenai pentingnya menjaga kelestarian alam di area 

DAS Brantas, karena sungai Brantas 
yang menopang kehidupan masya-
rakat sekitar Jawa Timur. Selanjutnya, 
para rombongan diajak melakukan 
kegiatan bambunisasi atau pena-
naman bibit bambu, yang secara 
simbolis diawali oleh Bapak Bambang 
dan Ibu Lies, serta Bapak Sungkowo 
Usodo selaku Store General Manager 
Giant Pondok Chandra Sidoarjo di 
area hulu sungai Brantas. Sebanyak 
300 bibit bambu telah tersedia dan 
ditanamkan di tepi sungai. Tumbuhan 
bambu sendiri sangat bermanfaat 
jika ditanam di tepian sungai, karena 
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Giant Ekstra Jababeka selalu berupaya 
menarik perhatian pelanggannya un-
tuk datang berkunjung ke tokonya, 

salah satunya dengan mengadakan kegiatan 
sosial. Pada hari Kamis, 6 April 2017 lalu, 
Giant Ekstra Jababeka bekerjasama langsung 
dengan PMI Kabupaten Bekasi mengadakan 
kegiatan donor darah di area food court 
toko Giant Jababeka. Kegiatan yang dimulai 
sejak buka toko ini berhasil menarik se-
banyak 115 peserta yang mendaftar. Selain 
menarik perhatian pelanggan untuk datang 
berkunjung ke toko, kegiatan ini dilakukan 
untuk menunjukan rasa kepedulian antar 
manusia akan tercukupinya persediaan 
darah di instansi terkait terutama PMI 
Kabupaten Bekasi. Alhasil 75 kantong darah 
terkumpul untuk didonorkan. 

Unjuk Rasa Kepedulian dengan Berdonor 
di Giant Ekstra Jababeka

Aksi Sosial Donor Darah
Giant Ekspres Batu Aji Batam

Selain Giant Jababeka, dari kota Batam, 
Giant Ekspres Batu Aji juga menye-
lenggarakan kegiatan donor darah. 

Dengan menggandeng Extra Joss sebagai 
partner, kegiatan ini diadakan pada Jumat, 7 
April 2017 di area parkir Giant Ekspres Batu 
Aji Batam. Selain pelanggan dan karyawan 
yang ikut serta, adapun pasukan dari Palang 
Merah Remaja (PMR) dari SMA dan SMP di 
sekitar Batam. Peserta donor darah mencapai 
256 orang dan berhasil mengumpulkan 89 
kantong darah. Selain kegiatan donor darah, 
Giant Ekspres Batu Aji juga mengadakan 
perlombaan ketangkasan P3K untuk anak-
anak PMR, perlombaan flip botol, kompetisi 
Playstation dibarengi dengan live music per-
formance yang menghibur para penonton. 
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Beauty Class bersama Dimas Beck di Giant Ekstra Maspion

(BNN) kota Surabaya. Dr. Singgih Widi 
P, dokter pratama seksi rehabilitasi 
BNN kota Surabaya mengatakan jika 
wanita memilki peran penting untuk 
memerangi narkoba karena dengan 
kehangatan dan perhatian yang 
dimiliki, maka Generasi Muda akan 
terselamatkan dari bahaya narkoba.

Acara kian meriah ketika bintang 
tamu artis Dimas Beck muncul di 
akhir acara. Para peserta serta cus-
tomer Giant Ekstra Maspion Surabaya 
sangat antusias untuk bertemu sang 
bintang. Selain Talkshow, Dimas 
Beck juga memanjakan penggemar 
dengan menyanyikan empat lagu an-
dalannya. Dalam acara tersebut juga 
dipilih lima peserta terbaik dan 
mendapatkan kesempatan melaku-
kan sesi foto eksklusif bersama Dimas 
Beck, serta bingkisan cantik dari 
Sari Ayu dan Giant Ekstra Maspion 
Surabaya.

Memperingati Hari Kartini, Giant Ekstra 
Maspion Surabaya menyelenggarakan Beauty 
Class “Share Your Beauty: Be Beauty & Be 

Smart” dengan bintang tamu Dimas Beck pada Minggu, 
16 April 2017. Acara yang dilaksanakan di area food-
court Giant Ekstra Maspion Surabaya ini diikuti oleh 400 
peserta dari Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya.

Acara ini bertujuan untuk membantu wanita Indone-
sia agar memiliki Semangat Kartini. Meskipun wanita 
memiliki berbagai peran dalam kehidupan, mereka juga 
harus mampu mandiri, memiliki pengetahuan, pendidi-
kan dan keahlian untuk mencapai kebahagiaan dalam 
hidupnya.

Pada acara yang didukung oleh Sari Ayu & 
Jawa Pos ini, para peserta diberikan tips dan 
trik untuk tampil cantik baik dari penampilan 
fisik, maupun kecantikan dari dalam diri. 
Tidak hanya demo make up dengan ins-
truktur, setiap peserta melakukan praktek 
langsung cara menggunakan make up 
dasar, make up dekoratif hingga praktek tata 
rambut, serta tutorial hijab sederhana dan 
elegan.

Selain Beauty Class dari Sari Ayu, peserta 
juga mendapatkan pengetahuan bahaya 
narkoba dari Badan Narkotika Nasional 
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Giant Ekstra Tole Iskandar Menginjak 
Usia Ke-5
Pada hari Selasa, 21 Maret 2017 lalu, Giant Ekstra Tole 
Iskandar merayakan ulang tahunnya yang ke-5. Di pagi 
hari, kegiatan marawis dan pengajian diadakan sebagai 
wujud syukur atas pencapaian toko selama ini. Tak lupa 
sebagai bentuk apresiasi, Giant Tole Iskandar juga berbagi 
keceriaan kepada pelanggan dengan memotong dan 
membagikan kue ulang tahun di area entrance toko. Di 
sore harinya, dilakukan kembali acara pemotongan kue 
ulang tahun bersama karyawan toko. Acara pun dihadiri 
oleh Ketua Umum SPHS Bapak Jakwan beserta jajarannya, 
SGM Giant Cimanggis, MOD Giant Sentul, MOD Giant 
Ciledug, Bapak Jaenudin Kepala Unit Reserse Kriminal, 
perwakilan Polsek Sukmajaya, juga beberapa undangan 
lainnya. Karyawan tampak seru berkumpul dalam acara 
yang bertujuan untuk mempererat hubungan ini. 

Semoga Giant Ekstra Tole Iskandar bisa terus berpartisi-
pasi dalam membangun perusahaan dengan menjalin 
komunikasi dan hubungan industrial yang baik, serta 
tetap memprioritaskan dalam melayani pelanggan dan 
mencapai penjualan.

Selamat Ulang Tahun Giant Ekstra Tole Iskandar!

Belanja Cermat dan Sehat di 
Giant CBD Bintaro

Jumat, 7 April 2017, terlihat kumpulan anak-
anak yang mengenakan baju berwarna jing-
ga di Giant CBD Bintaro. Rupanya anak-anak 

tersebut adalah anak murid TK Khalifah sebanyak 
45 orang yang sedang berkunjung ke toko. Sedi-
kit berbeda dengan kegiatan kunjungan sekolah 
yang lain, para murid ini diajari untuk membeda-
kan pasar modern yakni Supermarket dan pasar 
tradisional. Dengan berlari riang, para anak murid 
berbelanja sayur-mayur dan buah-buahan yang 
masih sangat segar. Selain itu, mereka diberi 
wawasan berbelanja secara Go Green untuk tidak 
menggunakan kantong plastik, demi memelihara 
kelestarian lingkungan. Kegiatan ini merupakan 
upaya Giant CBD Bintaro dalam memberi wawa-
san kepada anak-anak sebagai generasi penerus 
bangsa untuk berbelanja secara cermat dan sehat 
di toko kita.     
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Rangkaian Perayaan Ulang Tahun Giant 
Kertak Hanyar Banjarmasin

Sebagai penutupan dari serangkaian pe-
rayaan ulang tahun ini, Giant Kertak Hanyar 
menyelenggarakan tasyakuran, potong 
tumpeng, santunan yatim piatu sebagai 
wujud rasa syukur toko atas pencapaian se-
lama ini, serta perayaan ulang tahun secara 
internal pada Selasa, 28 Maret 2017.

Semoga dengan semua kegiatan dalam 
perayaan ulang tahun ke-3 ini, Giant Kertak 
Hanyar akan selalu meningkatkan eksisten-
sinya dalam dunia ritel dan memberi kon-
tribusi yang maksimal untuk perusahaan.

Tak terasa Giant Kertak Hanyar Banjarmasin telah 
berusia 3 tahun tepat pada 28 Maret 2017 yang lalu. 
Semakin banyaknya pesaing ritel tak membuat 
semangat Giant Kertak Hanyar kian surut. Di ulang 
tahun kali ini Giant Ketak Hanyar membuat sesuatu 
yang berbeda untuk menghibur para pengunjungnya. 
Berbagai kegiatan menarik diselenggarakan selama 
bulan Maret, mulai dari foto kontes, lomba baca Quran, 
lomba makan es krim, lomba menghias kue,  parade 
baju adat nusantara, donor darah dan masih banyak 
lagi.

Rangkaian perayaan mulai dilaksanakan pada 1-27 
Maret 2017, dimana diadakan kontes foto untuk publik 
dengan tema ulang tahun Giant Kertak Hanyar. Para 
peserta diharuskan melakukan selfie di area toko 
dengan produk bermerek Giant, dan foto yang 
mendapatkan like terbanyak di instagram menjadi 
pemenang. Ini merupakan upaya Giant Kertak Hanyar 
untuk memasarkan produk bermerek Giant dan untuk 
menarik khalayak umum berbelanja di tokonya.

Selain kontes foto yang diadakan selama sebulan, ada-
pun lomba-lomba yang diselenggarakan setiap akhir 
pekan periode Maret. Pada tanggal 4 dan 5 Maret, toko 
dipenuhi oleh peserta yang melakukan lomba baca 
Quran, lomba makan semangka, dan lomba makan es 
krim untuk anak-anak. Keseruan lomba tak berhenti di 
akhir pekan selanjutnya. Lomba membaca puisi, meng-
hias kue untuk murid TK, dan fashion show menghiasi 
akhir pekan siang itu. Selain peserta anak-anak, Giant 
Kertak Hanyar juga menggaet peserta dewasa dengan 
lomba-lomba menarik seperti lomba menggunakan 
make-up, lomba memasak mie Giant, lomba makan 
steak, dan shopping race.

Tak hanya pelanggan Giant Kertak 
Hanyar yang merasakan keseruan 
rangkaian perayaan ulang tahun ini. 
Seluruh karyawan termasuk SPG, 
SPM dan LP juga ikut merasakan ke-
ceriaan dengan mengenakan pakaian 
adat nusantara, serta menyambut 
pelanggan dengan Tari Saman pada 
26 Maret. Kegiatan sosial donor da-
rah juga dilakukan untuk menambah 
stok darah di PMI Banjarmasin di hari 
yang sama.
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Ibu Ira Meulisa
Store Manager Hero Pasirkaliki 
Hypersquare Bandung

Melalui pendidikan MIT (Manager In Training), Ibu Ira 
Meulisa bergabung dengan Hero Group pada tahun 
2000. Program ini merupakan program pelatihan 

intensif yang dirancang untuk memberikan pengetahuan, kete-
rampilan dan sikap yang diperlukan untuk menjadi pemimpin 
dan ditempatkan di salah satu cabang Hero Supermarket di se-
luruh Indonesia. Pelatihan ini membawa posisi beliau menjadi 
Section Manager Customer Service di Hero Pasaraya Blok M.

Tahun 2001, dengan posisi yang sama beliau beralih ke divisi 
Fresh & Frozen di Hero Internusa Bogor. Setelah setahun 
menguasai bidang Fresh & Frozen, Ibu Ira pun menggeluti divisi 
Grocery di Hero Padjajaran Bogor. Keinginannya untuk belajar 
seluruh bagian di toko membawa beliau menjadi Department 
Head COC dan bermutasi ke kota kembang Bandung, tepatnya 
Giant Hyperpoint Bandung. Dari posisi ini, pada tahun 2004 
beliau diberi kepercayaan menjadi Division Manager Sales 
Support dan kemudian menjadi Division Manager Fresh & 
Frozen di Giant Bandung Supermall. Pengalaman yang selama 
ini dimiliki lebih dari 8 tahun membawa Ibu Ira menjadi Store 
Manager di toko yang sama.

Pada tahun 2011, dilakukan perubahan pada toko Giant 
Bandung Supermall menjadi Hero Trans Studio Mall untuk 
menyesuaikan tipe mall saat itu yang di upgrade menjadi high 
class mall. Disinipun toko yang dipimpinnya sempat menga-
lami penurunan dikarenakan adanya pembangungan Trans 
Studio dan renovasi mall sehingga banyak area yang tutup, dan 
menyebabkan berkurangnya kunjungan pelanggan. Namun, 
pada tahun 2017, istri dari Bapak Teguh Wahyu Hidayat ini kem-
bali dipercaya untuk membuka dan memimpin toko Hero 
Pasirkaliki Hypersquare Bandung. “Selama 8 tahun saya 
menggeluti bisnis Giant Hypermarket. Tentu merupakan pengala-
man dan tantangan bagi saya untuk mengelola Hero Supermar-
ket dengan tema yang berbeda”, ungkapnya.

Ibu Ira mengaku bahwa sejak toko Hero Pasarkaliki dibuka, 
antusias dari customer cukup baik dan terus membaik hingga 
di akhir pekan mendapat sales yang sangat bagus. “Selain 
konsep baru yang lebih modern di toko Hero Supermarket sendiri, 
yang menjadi oportunitas dari Hero Pasarkaliki adalah terdapat 
Universitas Bina Nusantara di area mall, dan Fave Hotel di dalam 
lingkungan Paskal Hypersquare. Mall 23 Paskal sendiri memiliki 
khas bernuansa Sunda yang memang tidak dimiliki oleh mall lain 
yang ada di Bandung, sehingga banyak pengunjung 
berdatangan”, tambah wanita yang gemar merangkai puzzle ini.

Ibu dari M. Ichsan dan Fabyan ini berharap beliau dapat 
terus bekerja dan menjalankan amanah dengan baik, karena 
menurutnya setiap pekerjaan yang kita lakukan akan diminta 
pertanggung jawaban pada akhirnya, oleh karena itu semua 
pekerjaan harus dilakukan dengan hati yang ikhlas.
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Refreshment Training KDK Meat & Poultry
Training yang diberikan oleh Bapak Arja 
Sukirman ini dimulai kepada karyawan di 
Divisi Fresh Jabodetabek, yang dilakukan 
di Hero Pondok Indah Mall, dan dilanjutkan 
dengan karyawan Divisi Fresh Hero dan 
Giant di area Malang, Surabaya, Lombok, 
Balikpapan, Makasar, Yogyakarta dan 
Cirebon. Pada saat Refreshment training, 
para peserta diingatkan kembali akan stan-
dar produk yang berkualitas, bagaimana 
melakukan penanganan produk yang baik, 
sehingga produk yang diberikan kepada 
pelanggan selalu terjaga keamanan dan 
higienitasnya. Dari seluruh rangkaian 
training yang diberikan, ditambahkan 
pembekalan terkait standar grooming 
untuk karyawan di Divisi Fresh. Diharapkan 
dengan selalu menjaga kualitas produk 
yang dijual, setiap pelanggan yang berbe-
lanja akan puas dan kembali berbelanja ke 
toko kita, sehingga target untuk menaikkan 
performance toko dapat tercapai.Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Stefanus Mulianto saat Operation National Meeting 

14 Februari 2017 yang lalu, dalam tahun ini tim operasional diharuskan berfokus kepada 3 hal, 
yaitu Improve Sales Performance, Reduce Shrinkage dan Cost Efficiency atau yang disosialisa-

sikan sebagai “100% Execution”. Untuk meningkatkan perfomance toko sekaligus mengurangi shrin-
kage, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah memastikan produk meat dan poultry yang 
dijual kepada pelanggan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Merupakan kewajiban kita 
untuk selalu memberikan produk yang berkualitas kepada setiap pelanggan yang berbelanja di toko, 
baik Hero Supermarket maupun Giant. Didasari atas hal tersebut, pada tanggal 15 Februari 2017 
sampai dengan 21 April 2017, HLC bersama dengan Tim dari Operasional mengadakan Refreshment 
Training KDK Meat & Poultry kepada karyawan Fresh Hero dan Giant.

Apakah jenis produk yang 
dikeluarkan Papa Alfredo?

Kirimkan jawaban serta NRP Anda 
ke internal_com@hero.co.id dengan 
subjek email : HERO QUIZ MAY

KUIS Pemenang April 2017:

1. Fauzan (99101622) - Giant Jati 
Makmur
2. Zaenal Arifin (99941032) - Hero 
Sarinah Thamrin

Hubungi Internal Communication 
untuk pengambilan hadiah 
(021 8378 8202) / internal_com@
hero.co.id
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Selamat Menunaikan
Ibadah Puasa 1438H

Ramadan
Kareem

Ramadan
Kareem


