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Pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan merupakan 
kesempatan sekaligus peluang yang harus dimanfaatkan dengan 
sebaik-baiknya. Selain beribadah, salah satu pintu yang dibuka 

oleh Sang Pencipta untuk meraih keuntungan besar dari bulan 
Ramadan adalah melalui sedekah. Upaya tersebut dilakukan oleh 
beberapa pihak di kantor pusat maupun toko. Di kantor pusat, tersedia 
Ketupat Amal Ramadan Hero untuk karyawan dalam menyisihkan 
uang makan harian mereka, dimana seluruh dana yang terkumpul 
didonasikan kepada anak-anak yatim piatu di Yayasan Al Abqo Amanah 
Bintaro. Adapun tradisi Tabligh Akbar dan penyerahan santunan kepada 
lebih dari 400 anak yatim dan dhuafa di Masjid Baitul Kurnia.

Di lain kesempatan, untuk mengisi kegiatan positif di bulan suci 
Ramadan, divisi CSR & Corporate Communication mengadakan 
Ramadan Berbagi dimana kompetisi yang dilombakan meliputi Lomba 
Banjari/Marawis, Lomba Membaca Alquran, Mendongeng Islami dan 
Fashion Show.

Di bulan ini juga, Giant dengan bangga meluncurkan program “Jagoan 
Bola Giant untuk Indonesia”, suatu program luar biasa pencarian bakat 
sepak bola, dimana dua pemain muda terpilih akan mengikuti program 
pelatihan selama satu musim di kota Barcelona.

Selebihnya, aneka kegiatan di toko kerap dilakukan untuk menambah 
eksistensi dan meningkatkan penjualan demi kemajuan perusahaan. 
Pada rubrik profil bulan ini, tim Hero News mengangkat sosok Ibu Sartin 
Maryanti, Store Manager Giant Ekstra Probolinggo yang memainkan 
peran utama dalam memecahkan Ramadan Challenge beberapa waktu 
lalu.

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!

3

PT Hero Superm
arket Tbk | Hero New

s June 2017



Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk

STEPHANE
DEUTSCH

Saya ucapkan selamat kepada kita semua dalam 
kesempatan yang baik di perayaan Idul Fitri 2017 ini. 
Idul Fitri menandai akhir dari Ramadan, sebulan penuh 

kita berpuasa dan memfokuskan diri pada pembaharuan 
spiritual, zakat, dan memperkuat hubungan antara keluarga 
dan komunitas.

Melihat bahwa sebagian besar toko dan karyawan kita 
menggunakan kesempatan ini dengan sangat baik untuk 
terlibat dengan pelanggan kita, komunitas di sekitar kita 
dan dengan rekan kerja kita membuat saya sangat senang. 
Begitu banyak acara buka puasa diadakan di toko kita, dan 
oleh berbagai divisi di kantor pusat, ini semua menunjukkan 
betapa banyak yang menggunakan kesempatan istimewa ini 
dan menumbuhkan rasa kerendahan hati, melakukan amal, 
berbagi dengan keluarga, komunitas dan meningkatkan 
iman. Semua ini akan menambah rasa toleransi dan saling 
menghormati diantara sesama. 

Semua toko juga tampak bersaing secara positif untuk 
meningkatkan pendapatan selama 2 periode Ramadan 
Challenge. Selamat kepada semua pemenang dari kedua 
periode, dimana upaya-upaya yang telah dilakukan telah 
membantu meningkatkan penjualan. Dan saya pribadi 
berharap, bahwa semua upaya ini akan terus berlanjut 
sepanjang tahun baik dengan adanya ataupun tanpa 
kompetisi ini. Dengan sangat bangga di bulan ini juga Giant 
telah meluncurkan program baru ‘Jagoan Bola Giant untuk 
Indonesia’, suatu program luar biasa pencarian bakat sepak 
bola, dimana dua pemain muda terpilih akan mengikuti 
program pelatihan selama satu musim di kota Barcelona. 

Atas nama manajemen PT Hero Supermarket Tbk, saya 
berharap semua yang merayakan Idul Fitri 1438H diberikan 
kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan. 

PRESIDENT
MESSAGE
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Berlomba Meraih Berkah dalam Ramadan Berbagi

Turut menyambut dan menyemarakkan Ramadan 1438H, PT Hero 
Supermarket Tbk (HERO Group) melalui unit bisnisnya Giant, 
mengadakan kegiatan kompetisi Islami bertajuk “Ramadan Berba-

gi” (Ramadan Berkah Bersama Giant) dimana kompetisi yang dilombakan 
meliputi Lomba Banjari/Marawis, Lomba Membaca Alquran, Mendongeng 
Islami dan Fashion Show muslim. Rangkaian kegiatan Ramadan Berbagi 
melibatkan 12 gerai Giant Ekstra di area Jabodetabek dan Jawa Timur.

Kegiatan dilakukan 2 tahap, yaitu tahap audisi yang dimulai dari 6-21 Mei 
2017 di 10 gerai, meliputi Giant Palem Semi Tangerang, Giant Harapan 
Indah Bekasi, Giant Poin Square Jakarta, Giant Cimanggis Depok, Giant 
Taman Yasmin Bogor, Giant Pondok Chandra Sidoarjo, Giant Maspion 
Surabaya, Giant Probolinggo, Giant Gajayana Malang, serta Giant 
Diponegoro Surabaya, dengan total peserta audisi sebanyak 2316 orang. 
Tahap berikutnya adalah grand final yang merupakan tahap lanjutan 
bagi para pemenang audisi di masing-masing area, dilaksanakan tanggal 
4 Juni 2017 di  GIANT EKSTRA CBD BINTARO (Jabodetabek) dan GIANT 
EKSTRA WARU SIDOARJO (Jawa Timur).

Grup Marawis Sawada dari Giant Ekstra Palem Semi Tangerang, yang 
merupakan salah satu peserta pada Grand Final terlihat sangat 
antusias. “Selain untuk mengisi kegiatan positif di bulan Ramadan, 
seluruh peserta lomba  juga memanfaatkannya sebagai ajang 
silaturahmi di antara mereka. Dapat berkompetisi, bersilaturahmi, 
sekaligus mendapatkan keberkahan, karena marawis membawakan 
musik bernafaskan islami sekaligus bershalawat kepada nabi”, tutur 
salah satu perwakilan dari grup tersebut.

Giant Cimanggis Depok

Giant Harapan Indah

Giant Palem Semi

Giant Probolinggo

Giant Poins Square

SPECIAL
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5

PT Hero Superm
arket Tbk | Hero New

s June 2017



Pada kesempatan yang sama, beberapa orang tua yang hadir men-
dampingi anaknya saat Grand Final juga berharap kegiatan Ramadan 
Berbagi ini dapat secara rutin dilaksanakan setiap tahunnya, dan 
memperluas area maupun jenis kompetisinya. “Saya bangga sekali 
anak saya bisa lolos ke Grand Final, dan itu se-Jabodetabek. Selain 
melatih untuk berkompetisi, pastinya juga untuk mengenalkan ajaran 
Islam melalui berbagai pendekatan seperti budaya dan kesenian”, tutur 
Ibu dari salah satu peserta, yang saat pengumuman anaknya berhasil 
menjadi juara pertama lomba Mendongeng Islami.

Tidak hanya itu, kegiatan Ramadan Berbagi juga dijadikan momentum 
untuk berbagi keberkahan untuk sesama, dengan memberikan santunan 
kepada anak-anak yatim piatu dari Yayasan Panti Asuhan Muzdalifah Juanda, 
Sidoarjo Surabaya, serta dari Yayasan Al Abqo Amanah, Tangerang Selatan. 
Santunan ini sejak awal merupakan komitmen dari Hero Group, dimana 
setiap satu orang peserta yang mendaftar dalam lomba Ramadan Berbagi, 
Hero Group akan menyumbangkan Rp10,000 yang kemudian diakumulasi-
kan untuk didonasikan di 2 tempat tersebut.

Selamat kepada para pemenang, semoga semakin semangat dalam memperdalam 
ilmu agama, dan semoga keberkahan selalu hadir untuk kita semua.

Guna meramaikan acara Grand Final Jabodetabek yang bertempat 
di Giant Ekstra CBD Bintaro, juga terdapat Bazar “Pondok Ramadan” 
yang menghadirkan produk spesial dari Giant dan juga meng-
gandeng komunitas dan mitra kerjasama seperti SUN Foundation, 
Bintaro Berbagi, UKM Kader Posyandu, dan lain-lain.

Grand Final Giant CBD Bintaro

Yayasan Panti Asuhan Muzdalifah Juanda Sidoarjo

Yayasan Al-Abqo Amanah Bintaro Tangsel

Grand Final Giant Waru Surabaya

The Winners Giant CBD Bintaro

Grand Final Giant CBD Bintaro
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Jagoan Bola Giant Untuk Indonesia

Bagi Giant sendiri, kegiatan ini 

merupakan gebrakan penting 

untuk meningkatkan image 

Giant secara nasional dan bahkan 

di kancah internasional. 

“Dengan tersebarnya 165 gerai 

Giant dan 13.000 karyawan yang 

ada di 30 kota di Indonesia, Giant 

merupakan perusahaan retail 

modern yang paling tepat untuk 

mensukseskan program Jagoan 

Bola Giant untuk Indonesia. 

Sepak bola adalah olahraga 

untuk semua, sama halnya 

seperti Giant yang 

merupakan tempat belanja 

untuk seluruh masyarakat,” 

ungkap Stephane Deutsch 

dalam kata sambutannya. 

pada Rabu, 21 Juni 2017 di Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta. Acara Press Conference ini dihadiri 
oleh Stephane Deutsch (Presiden Direktur PT Hero Supermarket Tbk), Herve Lachize 
(Commercial Director PT Hero Supermarket Tbk), Felyncia (Head of Marketing PT Hero 
Supermarket Tbk), serta sederet tokoh penting dalam dunia sepak bola Indonesia, yaitu Fanny 
Iriawan (Deputi Sekjen PSSI), Gede Widiade (Direktur PERSIJA), Antonio Alegre Puzo (Marketing 
Direktur Espanyol de Barcelona), Arief Putra Wicaksono (CEO Nine Sport & CCO PT Football 
Momentum Asia), Indra Sjafri (Head of Coach U-19), Evan Dimas (Pemain Tim Nasional 
Indonesia)dan rekan-rekan media.

Ajang Talent Scouting Jagoan Bola Giant untuk Indonesia ini merupakan ajang pencarian bakat 
baru sepak bola dengan rentang usia 16–19 tahun serta memberikan pelatihan secara khusus 
bersama Tim RCD Espanyol yang pertama kalinya dilakukan oleh perusahaan ritel di Indonesia. 
Talent search akan dilakukan di 5 gerai Giant di 5 kota besar, yaitu Palembang (9–10 
September 2017), Makassar (13–14 September 2017), Surabaya (16–17 September 2017), 
Bandung (23–24 September 2017), dan Jakarta (27–28 September 2017) yang akan memilih 10 
anak berbakat dari masing-masing kota. Setelah itu, pada babak final (1 Oktober 2017) akan 
dipilih 2 anak berbakat untuk mendapatkan pelatihan intensif sepak bola dari RCD Espanyol 
selama satu musim di kota Barcelona, Spanyol.

Pada pelaksanaannya, Giant bekerjasama dengan PT Football Momentum Asia (Nine Sport Inc) 
sebagai penyelenggara yang bekerjasama dengan RCD Espanyol, salah satu klub professional 
dari La Liga, yang sudah berdiri selama 117 tahun.

Sepak bola merupakan 
olahraga yang sangat 
populer dan disenangi 

oleh berbagai lapisan masya-
rakat di Indonesia. Melalui 
unit bisnis Giant, HERO Group 
dengan bangga mempersem-
bahkan ajang Talent Scouting 
Jagoan Bola Giant untuk 
Indonesia yang diluncurkan 
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Tidak hanya pencarian bakat muda yang bertalenta di bidang sepak bola, tetapi 
juga akan digelar pertandingan persahabatan antara Tim RCD Espanyol melawan 
Timnas U-19 yang akan berlangsung pada 14 Juli 2017 di Stadion Bandung Lautan 
Api, sedangkan Friendly Match kedua antara Tim RCD Espanyol melawan PERSIJA 
akan berlangsung pada 19 Juli 2017 di Stadion Patriot Bekasi.

Sejalan dengan 2 pilar CSR HERO Group, yaitu kesehatan dan pendidikan, Program 
Jagoan Bola Giant untuk Indonesia ini merupakan salah satu jalan untuk mengejar 
mimpi para generasi muda Indonesia untuk berkarir sebagai pemain sepak bola 
professional. Semoga kegiatan ini dapat disambut dan diterima dengan baik serta 
dapat membuka kesempatan bagi dunia sepak bola Indonesia dan meningkatkan 
image Giant agar lebih dikenal luas oleh banyak pihak. Mari kita bersama dukung 
kelancaran kegiatan ini. 

Apresiasi terhadap Giant pun diungkapkan secara 

langsung oleh Pelatih Timnas U-19, Coach Indra 

Sjafri. Beliau mengungkapkan rasa bahagianya 

karena Giant sebagai perusahaan ritel modern di 

Indonesia memiliki kepedulian serta menunjukkan 

komitmen nyatanya terhadap sepak bola tanah 

air. Hal ini juga senada dengan yang disampaikan 

oleh Direktur Utama PERSIJA, Gede Widiade, “Saya 

kagum dengan Giant karena sebagai perusahaan 

retail modern di Indonesia mau peduli dengan 

 perkembangan sepak bola di Indonesia melalui 

ajang talent scouting ini.” 

SPECIAL
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Adu Kreativitas Memasak dengan Produk 
Petani Merbabu

Pagi itu tampak wajah Pak Suyadi, ketua kelompok tani 
Merbabu, begitu cerah dan ceria di pelataran Giant Ekstra 
Pakelan Magelang. Hari itu memang sedang diadakan ke-

giatan Kreasi Resep Rumahan di gerai yang bersangkutan. Kreasi 
Resep Rumahan adalah kegiatan adu kreativitas memasak untuk 
warga sekitar toko, dimana salah satu ketentuannya diharuskan 
untuk menggunakan bahan dasar produk sayuran dari kelompok 
Tani Merbabu. Merbabu adalah program petani binaan CSR Hero 
Group yang bekerjasama dengan Fakultas Pertanian UGM dan 
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Tengah.

Yang berbeda dalam kegiatan Kreasi Resep Rumahan ini adalah 
selain untuk mendukung produk Merbabu sebagai produk 
pertanian lokal yang berkualitas, juga sebagai ajang untuk 
melekatkan Giant di hati masyarakat sekitar, karena peserta yang 
diperbolehkan mengikuti perlombaan adalah perwakilan ibu-ibu 
dari RW yang telah ditunjuk dan diseleksi sebelumnya, di area 
Giant Godean Yogyakarta dan Giant Ekstra Pakelan Magelang.

Kreasi Resep Rumahan berlangsung selama 5 minggu, mulai 9 
April hingga 14 Mei 2017, dimana secara umum Kreasi Resep 
Rumahan tidak hanya melibatkan ibu-ibu dalam kegiatan utama 
adu “Masakan Ibu”, karena sebagai kegiatan pendamping juga 
diadakan adu “Nasi Goreng Bapak”, dan kreativitas merangkai 
bekal untuk anak-anak dalam adu “Bekalku”. Dalam kegiatan 
ini juga dihadirkan Chef dari Hotel berbintang yaitu Atria Hotel 
Magelang dan Grand Aston Yogyakarta sebagai juri utama dalam 
menilai masakan dari peserta. 

SPECIAL
REPORT
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Ketentuan dalam adu Masakan Ibu juga dibuat secara menarik, 
dimana setiap tim yang beranggotakan 3 orang Ibu, akan mem-
perhatikan terlebih dahulu masakan yang didemonstrasikan oleh 
Chef dan kemudian diberikan tugas untuk berbelanja bahan 
masakan di Giant sesuai dengan dana yang diberikan. Dua tim 
terbaik yang berhasil memanfaatkan bahan produk sayuran 
Merbabu dengan baik dalam masakannya, akan dinobatkan 
menjadi pemenang dalam babak penyisihan, dan akan beradu 
kembali dengan pemenang lainnya di babak final.

Kegiatan ini tentunya membawa semangat yang berbeda untuk men-
dukung produk pertanian lokal dan semoga melalui Kreasi Resep  
Rumahan ini, produk tani Merbabu semakin dikenal dan mendapat tempat 
di hati pelanggan Giant sebagai produk yang segar dan berkualitas.

Bapak-bapak dan anak-anak pun juga turut beraksi dalam adu 
Nasi Goreng Bapak serta adu Bekalku, sehingga setiap kegiatan 
Kreasi Resep Rumahan dapat dijadikan momen seru memasak 
untuk keluarga. Keseruan mulai terlihat saat para Bapak mulai 
menghidupkan kompor dan menggoreng. Ada yang terlihat agak 
canggung, tapi ada pula yang terlihat lihai. Percikan minyak mem-
buat beberapa dari mereka menjauh dari meja, namun akan tetap 
berpose tersenyum lebar sambil memegang spatula layaknya 
chef terkenal saat ada kamera panitia dan media yang membidik. 
Semangat dan kreativitas juga diperlihatkan oleh anak-anak saat 
merangkai dengan cantik makanan bekal berbahan dasar roti, 
sosis dan sayur-sayuran.

SPECIAL
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Rapat Umum Pemegang Saham PT Hero 
Supermarket Tbk, 18 Mei 2017

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting berkaitan 
dengan modal yang ditanam dalam perusahaan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Keputusan yang diambil dalam RUPS 
didasari pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang.

Bertempat di Ballroom lantai 5 Graha Hero Bintaro pada Kamis 18 Mei 2017, PT Hero Supermarket Tbk (Hero Group) mengadakan Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan yang dimulai pada pukul 14.50 WIB. Rapat ini dihadiri oleh 91,94% pemegang saham dari 4.183.634.000 
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dipimpin oleh Bapak Ipung Kurnia selaku Presiden Komisaris, berikut keputusan-keputusan 
yang telah diambil sebagaimana rangkuman dibawah ini:

Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan 
untuk tahun buku 2016 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan 
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2016 dan memberikan acquit et de charge kepada para 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengenai tindakan pengawasan 
dan pengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2016, 
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan yang 
disetujui dan Laporan Keuangan yang disahkan dan sesuai dengan 
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 
sebagai saldo laba yang digunakan untuk mendukung ekspansi 
Perseroan yang berkelanjutan dan tidak dibagikan sebagai dividen 
kepada para pemegang saham;

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk 
menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia;

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan 
paket remunerasi bagi anggota Direksi dan menetapkan paket 
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 
2017; dan

Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris HERO Group 
terhitung sejak ditutupnya Rapat sebagai berikut:

1.

2.

3.

4.

5.

Direksi

Presiden Direktur
Direktur Independen
Direktur
Direktur 
Direktur 
  

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris 
Komisaris 
Komisaris
Komisaris
Komisaris

: Stephane Guillaume Jean Deutsch
: Drs. Heru Aji Sukma 
: Mark Edward Magee
: Hadrianus Wahyu Trikusumo
: Ng Hendi Stefanus Mulianto

: Ipung Kurnia
: Erry Riyana Hardjapamekas
: Lindawati Gani
: Natalia Poerwati Pangastoeti Soebagjo
: Budi Setiadharma SH
: Jonathan Chang
: Graham Denis Allan 
: Neil John Galloway
: Jan Martin Onni Lindstrom
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Ketupat Amal Ramadan Hero

Tahun ini, melalui Internal Communication, para pegawai kantor 
pusat Hero Group diajak untuk menghabiskan bulan Ramadan 
dengan kegiatan yang positif. Dengan mengusung program 

bertajuk “Ketupat Amal Ramadan Hero”, para pegawai dapat menyisihkan 
uang makan harian mereka selama Ramadan ke dalam amplop berben-
tuk ketupat yang telah disediakan di area finger print. Seluruh dana yang 
terkumpul akan didonasikan kepada anak-anak yatim piatu di Yayasan Al 
Abqo Amanah Bintaro. 

Setelah sekitar 3 minggu penggalangan dana, akhirnya terkumpul sebesar 
Rp4.385.000, dan pada Selasa 20 Juni 2017, beberapa rekan dari kantor 
pusat berkunjung ke yayasan untuk memberikan donasi dan bermain 
dengan adik-adik yayasan. Selain uang, program ini juga menerima donasi 
berupa peralatan sekolah, pakaian dan juga mainan. Pihak yayasan pun 
menyambut kami dengan senang hati dan berterima kasih atas semua 
donasi yang diberikan. 

Terimakasih untuk yang sudah memberikan donasi dan sukarelawan 
kantor pusat yang telah berbagi kegembiraan denagn anak-anak yatim 
piatu Yayasan Al Abqo Amanah Bintaro. Semoga kegiatan positif seperti 
ini dapat menginspirasi kita semua untuk peduli satu sama lain.

Tabligh Akbar & Buka Bersama di 
Masjid Baitul Kurnia

Hero Group memanfaatkan momen spesial Ramadan untuk 
berbagi keberkahan dalam acara Tabligh Akbar dan Buka 
Bersama. Acara ini diselenggarakan oleh Industrial 

Relations dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baitul Kurnia 
pada Jumat, 16 Juni 2017 di Masjid Baitul Kunia CBD Bintaro. 
Seiring para tamu berdatangan, mereka dihibur oleh lantunan 
musik Marawis Hadroh dan indahnya suara orang yang mengaji. 
Sambutan dari Bapak Suwandi sebagai Ketua Umum DKM Baitul 
Kurnia, perwakilan dari manajemen Bapak Zabiansyah dan perwa-
kilan dari SPHS Bapak Jakwan mengawali acara sore itu. 

Penyerahan santunan pun diberikan kepada 200 anak-anak yatim 
eks karyawan PT Hero Supermarket Tbk dan 150 anak yatim dan 
50 dhuafa sekitar lingkungan CBD Bintaro. Pada akhir acara, Ustadz 
Akrie memberikan tausiyah kepada seluruh undangan yang hadir, 
diiringi dengan buka puasa dan shalat Magrib bersama. Semoga 
tradisi ini akan terus dilakukan dan akan memberi keberkahan 
kepada kita semua.
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Buka Puasa Bersama Media, Mempererat 
Silaturahmi dengan Jurnalis

perusahaan. Selanjutnya CSR Manager, Arya Kusumo turut memberi-
kan sambutan dan mengupdate informasi terkait kegiatan-kegiatan 
CSR yang dilakukan perusahaan melalui HERO PEDULI.

Dihadiri oleh lebih dari 50 jurnalis, kegiatan ini tidak hanya dihadiri 
rekan-rekan jurnalis lokal, tetapi juga kontributor wartawan nasional. 
Selain itu, turut hadir mewakili manajemen, Arya Kusumo, Manager 
CSR PT Hero Supermarket Tbk, Fia Arwinta, Manager Eksternal 
Communication PT Hero Supermarket Tbk, serta rekan-rekan dari 
Divisi CSR dan Corporate Communication. Cecep sebagai perwakilan 
dari jurnalis yang hadir juga menyampaikan ungkapan terima kasih 
atas kerjasama yang selama ini terjalin dengan baik dan harapan dari 
para jurnalis untuk dapat berkolaborasi dengan HERO Group untuk 
saling menyukseskan kegiatan satu sama lain di masa yang akan 
datang.

Acara ditutup dengan berfoto bersama dan bercengkrama antara 
team CSR & Corporate Communication dengan para jurnalis. “Semoga 
dengan silaturahmi yang terjalin dengan baik antara HERO Group 
dengan rekan-rekan jurnalis, maka dapat memudahkan untuk 
komunikasi dan konfirmasi terlebih dalam hal-hal terkait pemberitaan 
tentang perusahaan” tutup Fia Arwinta pada sambutannya.

Untuk menjalin dan mempererat silaturahmi dengan rekan-
rekan wartawan di bulan Ramadan 1438 H, Divisi CSR & 
Corporate Communication HERO Group kembali menga-

dakan acara buka puasa bersama rekan-rekan media. Acara yang 
dihadiri lebih dari 50 jurnalis ini dilaksanakan pada 16 Juni 2017 
di Graha HERO Lantai 5 dari berbagai media dan diwarnai suasana 
akrab yang penuh keceriaan.

Acara ini ini diawali dengan sambutan dari External Communication 
Manager, Fia Arwinta yang berbicara tentang hubungan perusahaan 
dengan rekan-rekan media sekaligus mengucapkan terima kasih 
atas dukungan yang diberikan atas pemberitaan-pemberitaan positif 

Berbagi Membawa Berkah, Buka Bersama 
Toko dengan Anak Yatim Piatu

Tak lengkap rasanya bila di bulan spesial ini tidak digunakan 
untuk mempererat silaturahmi. Selain kegiatan buka bersama 
di kantor pusat, adapula toko-toko yang malakukan kegiatan 

serupa.

Pada hari Minggu 11 juni 2017, karyawan Giant Diponegoro mengada-
kan acara berbagi berkah dengan mengundang anak yatim piatu dari 
3 yayasan sekitar toko yakni, Yayasan As-Sallam, Yayasan Al-Ikhlas dan 
Yayasan Al-Karomah. Serupa dengan kegiatan buka bersama lainnya, 
acara diisi dengan penampilan Marawis Hadroh, pembacaan surat 
Al-Quran, ceramah agama oleh Ustadz H. Ahmad Nuryadi, dan berbuka 
bersama anak yatim piatu. Sebelum acara selesai  pembagian bingki-
san dan santunan kepada anak yatim pun dibagikan.

Selain itu, Giant Ekspres Pekalongan juga mengadakan acara buka ber-
sama dengan anak-anak yatim dari Yayasan Yatim Mandiri Pekalongan. 
Kurang lebih 75 orang hadir dalam kegiatan membawa berkah yang 
diadakan pada Senin 12 Juni ini. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud 
rasa syukur atas pencapaian semester pertama toko di tahun 2017.    

Semoga semua pihak diberikan kesehatan dan rejeki lebih agar bisa 
melaksanakan kegiatan serupa di tahun mendatang.

Giant Ekspres Pekalongan

Giant  Diponegoro
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EXCLUSIVE BRAND - FEATHERSOFT

Jika pada edisi bulan lalu ada pengetahuan produk tentang bahan asli Italia Papa Alfredo, Exclusive Brand Dairy Farm bulan ini menghadirkan 
FeatherSoft Tissue dan FeatherSoft Max Towel untuk memberi penawaran produk yang berbeda dan membangun loyalitas pelanggan. 
Produk ini hanya bisa ditemukan di toko-toko Dairy Farm, seperti Hero Supermarket, Giant Ekstra dan Giant Ekspres.

FeatherSoft Tissue adalah tisu ideal yang menawarkan keseimbangan sempurna antara kelembutan dan kekuatan fungsionalitas tisu. Produk ini 
memberikan komitmen kualitas yang tidak akan membuat Anda dan keluarga kecewa. Anda bisa menemukan kenyamanan penggunaan, karena 
tisu ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang memberikan kelembutan pada setiap sentuhan.

Produk ini memiliki keunggulan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan kelembutan dan kekuatan tisunya sangat berguna bagi 
keluarga Anda.

Hanya menggunakan serat kualitas terbaik, FeatherSoft Tissue hadir dengan kelembutan 
dan kekuatannya.

FeatherSoft terdiri dari 2 jenis produk yang tersedia di Indonesia, yaitu:

1. 

Jenis lain dari produk FeatherSoft adalah FeatherSoft MaxTowel untuk tissue dapur (Kitchen 
Towel), dibuat dari serat alami yang super kuat dengan daya serap tinggi. Solusi yang mudah, 
efektif dan higienis untuk membersihkan dapur. Selain pencetakan 3D emboss yang efektif 
menyerap minyak, produk ini juga dibuat dari serat alami untuk menjamin kekuatan saat 
basah. 

2. 

TITIK-TITIK

"Jadilah Brand Ambassador
untuk produk Private Label 
dan Category Brand"

Perfect Balance of Soft & Strong

Kelembutan di setiap sentuhan
dengan kekuatan maksimal!

Hasil Maksimal Pada Setiap Usap!

Terbuatdari Serat
Alami

Terbuatdari Serat
Alami

KITCHEN TOWEL

FACIAL TISSUE

NEWS

14

PT
 H

er
o 

Su
pe

rm
ar

ke
t T

bk
 | 

He
ro

 N
ew

s 
Ju

ne
 2

01
7



Bogor Halal Fair Diselenggarakan 
di Giant Taman Yasmin

Dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi Kota Bogor ke-535, 
Pemerintah Kota Bogor Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
(Disperindag) mengadakan Bogor Halal Fair pada Jumat, 19 

Mei 2017. Acara ini diadakan di pelataran parkiran pusat perbelanjaan 
Giant Taman Yasmin yang dipercaya kebersihan, keamanan dan 
kenyamanannya, setelah berhasil meraih penghargaan mall terbaik 
se-Kota Bogor tahun lalu. 

Banyak sekali warga yang datang untuk menyaksikan berbagai 
macam pertunjukan dan booth yang diisi oleh Industri Kecil 
Menengah (IKM) maupun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
binaan Walikota Bogor, serta bazaar sembako murah dari Giant Taman 
Yasmin.  Walikota Bogor Bapak H. Bima Arya, dan kepala Disperindag 
Bogor Bapak Achsin Prasetyo, Store General Manager Giant Taman 
Yasmin Bapak Kusmansyah pun turut hadir dalam acara ini. 
Rampak Gendang dan Lengser Cepot tarian tradisional khas Jawa 
Barat membuka acara hari itu. Berbagai hiburan seperti pertunjukan 
band akustik, product knowledge dari product halal dan pembagian 
hadiah mewarnai Bogor Halal Fair tahun ini. Semoga Giant Taman 
Yasmin selalu menjadi tempat untuk acara bergengsi dan destinasi 
One Stop Shopping Mall bagi masyarakat Bogor dan sekitarnya.

Image dari kotabogor.go.id

Hero Sarinah Thamrin Kedatangan 
Menteri Perdagangan RI

Pada 12 April lalu, Hero Sarinah Thamrin kedatangan Menteri Perdagangan 
Bapak Enggartiasto Lukita. Beliau beserta jajarannya melakukan kunjungan 
dalam memastikan langsung penerapan kebijakan harga eceran tertinggi 

(HET) untuk tiga bahan pokok yakni gula, minyak goreng dan daging yang telah 
ditetapkan harganya oleh Pemerintah ke sejumlah ritel modern di Jakarta. 

Turut mendampingi Bapak Enggar saat itu dari manajemen adalah Bapak Wahyu 
Trikusumo, Ibu Vivien Goh, Ibu Doli Rosmiaty, Bapak Halim Wahyudi, Bapak 
Susanto dan Bapak Nalim Saputra.  

Bapak Enggar menyatakan, pihaknya menetapkan kebijakan HET untuk gula 
sebesar Rp. 12.500 per kg, minyak goreng kemasan sederhana Rp11.000 per liter 
dan daging beku dengan harga maksimal Rp80.000 per kg.

Penetapan HET ini guna untuk menjaga stabilitas harga ketiga bahan pokok 
tersebut demi kepentingan konsumen. Mendag pun senang masyarakat bisa 
menikmati barang-barang pokok dengan harga yang rendah. Dalam kesempatan 
ini Bapak Enggar mengatakan pasar ritel modern memegang peran penting 
dalam distribusi barang pokok karena menjadi “price leader” atau rujukan 
pembentukan harga bagi pasar tradisional dan toko kelontong.

“Saya sangat mengapresiasi pasar ritel yang telah merealisasikan kesepakatan yang 
dibuat mengenai harga atas ketiga bahan pokok ini”, ungkap Bapak Enggar dalam 
kunjungannya.

Image dari http://www.kemendag.go.id

Image dari http://www.kemendag.go.id
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Belanja Bareng Anak 
Yatim dengan Giant 
Ekstra Pamulang

Sebagai wujud syukur, Giant Ekstra Pamulang mengadakan 
kegiatan berbelanja ceria dengan anak-anak pada hari Senin, 
1 Mei 2017. Berbeda dengan kegiatan kunjungan lainnya, 

dimana kunjungan tersebut dihadiri oleh anak-anak dari Taman 
Kanak-kanak maupun Sekolah Dasar, kali ini Giant Ekstra Pamulang 
mengundang anak yatim dari Laskar Sedekah Tangerang. Sejak 
pukul 10.00 pagi, sekitar 20 orang anak sudah mengantri untuk 
diajak berbelanja keliling Giant Ekstra Pamulang. Selain membantu 
dan memenuhi kebutuhan anak yatim, kegiatan yang diberi nama 
BEBRAYAT (Belanja Bareng Anak Yatim) ini bertujuan agar pelanggan 
generasi muda mengetahui bahwa toko Giant Ekstra Pamulang 
menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga sehari-hari, serta 
kenyamanan berbelanja.

Kegiatan Sosial Giant 
Ekstra Diponegoro 
Surabaya

Bulan Mei lalu, Giant Ekstra Diponegoro Surabaya menye-
lenggarakan aktivitas Cooking & Education Class. Berbeda 
dengan kegiatan kunjungan sekolah yang lain, kali ini 

Giant Ekstra Diponegoro memberikan edukasi kepada siswa-siswi 
berkebutuhan khusus dari Naluri Citra Insani Center. Tepat pukul 
9, anak-anak diajak berkeliling toko dan mengenali berbagai jenis 
produk. Dengan penuh rasa ingin tahu banyak dari mereka pun 
bertanya tentang produk yang dijual di toko. Setelah senang ber-
keliling, mereka diajak untuk belajar membuat pizza dan bebas 
berkreasi memberi topping pada pizza tersebut.

Sepekan kemudian, kegiatan sosial donor darah diadakan 
di Giant Ekstra Diponegoro. Acara yang dilakukan rutin 
setiap 3 bulan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 
pentingnya melakukan donor darah dan mendorong gaya 
hidup sehat. Kegiatan ini diikuti oleh hampir semua karyawan 
dan pengunjung yang berada di Giant saat itu. Sebanyak 30 
kantong darah pun terkumpul untuk disumbangkan ke Palang 
Merah Indonesia kota Surabaya.
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Giant CBD Bintaro Berbagi Berkah 
Yatim dan Dhuafa

Giant CBD Bintaro bekerjasama dengan Ikatan 
Zakat Indonesia (IZI) dan Agrisatwa mengada-
kan acara santunan dengan membagikan uang 

belanja kepada 100 anak yatim dan dhuafa pada 
Minggu, 11 Juni 2017. Masing-masing anak diberikan 
uang belanja senilai Rp.200.000. Mereka pun dengan 
riang gembira berkeliling toko dan memilih barang yang 
dibutuhkan. Mereka juga diberi wawasan berbelanja 
secara Go Green untuk tidak menggunakan kantong 
plastik, demi memelihara kelestarian lingkungan. Selain 
berbelanja, anak-anak juga diberikan berbagai cerita 
rohani sebagai sumber inspirasi kehidupan yang lebih 
baik. Semoga kegiatan ini dapat membawa keberkahan 
bagi seluruh pihak dan wawasan berbelanja cermat bagi 
sang penerus bangsa. 

Keseruan Mei Giant Ekstra Rajawali

Giant Ekstra Rajawali melakukan berbagai kegiatan 
untuk menghiasi bulan Mei 2017. Awal kegiatan 
yang dilakukan tim Giant Rajawali adalah melaku-

kan kunjungan edukasi ke pabrik PT. Yakult Indonesia, 
Surabaya pada 10 Mei 2017. Sesampainya di tempat, total 
23 karyawan diberi informasi mulai dari proses 
pembuatan, penyimpanan, jalur distribusi, sampai strategi 
penjualan. Para karyawan pun dengan seksama 
mengamati. Setelah pemberian materi selesai, mereka 
diajak berkeliling untuk melihat produk pembuatan secara 
langsung.

Di akhir pekan, dalam rangka Hari Anak dan Pendidikan 
Nasional 2017, Giant Ekstra Rajawali mengadakan lomba 
mewarnai di toko. Dengan tagline “Anak Indonesia Sehat, 
Cerdas, Ceria. Yuk, buat hidup lebih berwarna”, lomba ini 
diikuti oleh 202 peserta anak-anak dari 17 sekolah Taman 
Kanak-kanak di Surabaya. Tak kalah seru, keesokan harinya 
Giant Rajawali menggandeng Persatuan Wanita Olahraga 
Indonesia (PERWOSI) kota Surabaya mengadakan kegiatan 
senam pagi di area lapangan parkir toko Giant Ekstra 
Rajawali. Kegiatan ini berhasil menarik sekitar 1000 
peserta. Tentu, dengan adanya kegiatan seperti ini akan 
menarik mereka untuk berbelanja di toko dan meningkat-
kan penjualan. Semoga seluruh kegiatan yang diadakan 
oleh Giant Ekstra Rajawali bisa menginspirasi banyak toko. 
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Kunjungan Edukasi TK di Giant 
Purwakarta

Terlihat banyak anak murid berseragam merah muda di depan toko Giant 
Purwakarta. Rupanya, ada kegiatan kunjungan edukasi dari TK Al-Barokah. 
Sebelum memasuki area toko, para murid diberi pengarahan oleh Bapak 

Dedi Kustiawan sebagai DH Support agar para murid tertib berbelanja. Tim Giant 
pun memperkenalkan produk apa saja yang dijual, mulai dari produk elektronik 
sampai produk fresh. Seluruh 70 murid senang karena dapat mengenal jenis-jenis 
ikan air tawar dan air laut, serta kandungan yang terdapat didalamnya. Setelah 
memilih barang yang akan dibeli, para siswa-siswi diajarkan cara bertransaksi di 
kasir sesuai anggaran belanja yang diberikan sebelumnya.    

Jalan Sehat Giant Ekspres 
Panji Tilar

Minggu 7 Mei 2017 lalu, Giant Ekspres Panji Tilar mengadakan 
kegiatan Jalan Sehat bersama Sanggar Sunny Art. Sebanyak 150 
orang membanjiri area lapangan parkir Giant Ekspres Panji Tilar. 

Kegiatan hari itu diawali dengan senam sehat, dan kemudian dilanjutkan 
dengan jalan sehat. Rute yang dilintasi adalah jalan sekitaran toko. Tak 
hanya berolahraga, adapun undian yang ikut serta menyemarakkan acara 
ini. Hadiah utama undian termasuk sepeda gunung, dan hadiah menarik 
lainnya. Dengan traffic pelanggan yang sedemikian banyak, penjualan 
Giant Ekspres Panji Tilar pun meningkat.
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Giant Ekspres Cerewed Sukses Merangkul 
Masyarakat Lewat Acara Si Jagoan

Sambil menunggu pengumuman 
hasil penjurian, kegiatan enter-
tainment sulap dan menyanyi 
diadakan untuk menghibur semua 
peserta lomba dan pengunjung 
Giant. Adapun door prize yang di-
bagikan dan semakin menambah 
keseruan berlangsungnya acara.

“Secara keseluruhan acara ini suk-
ses menarik perhatian warga seki-
tar. Kegiatan seperti ini merupakan 
penetrasi yang baik bagi toko Giant 
dalam merangkul dan mendekat-
kan diri kepada pelanggan dan 
masyarakat sekitar”, ucap Bapak 
Firman Decky selaku Store 
Manager Giant Ekspres Cerewed.

Sabtu, 13 Mei 2017, dari pagi hari area 
parkir Giant Ekspres Bekasi Cerewed 
sudah dipenuhi oleh pengunjung. 

Rupanya lomba senam baru mau dilakukan 
dan peserta senam sudah bersiap-siap untuk 
mengikutinya. Semua peserta dengan antusias 
mengikuti setiap gerakan instruktur senam. 
Setelah 1 jam berlalu, juri pun menunjuk 5 
orang Jagoan Senam untuk mendapatkan 
hadiah menarik , serta door prize menarik 
untuk dibagikan kepada yang peserta yang 
beruntung.

Acara dilanjutkan dengan Lomba Masak berpasangan 
dengan sponsor dari produk Kokita. Tidak kalah heboh-
nya, lomba ini juga banyak diikuti oleh puluhan pasang 
peserta. Setiap peserta berusaha menyajikan masakan 
terbaik dengan bahan dan bumbu yang sudah disiapkan 
panitia. Hasilnya pun tidak kalah dengan masakan dari 
para koki terkenal.

Disamping itu, selagi lomba memasak berlangsung, lom-
ba mewarnai khusus anak-anak juga dilaksanakan. Seki-
tar kurang lebih 200 peserta mengikuti lomba mewarnai. 
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Tak kalah, Giant Ekstra Taman Yasmin juga mengadakan kegiatan 
untuk anak-anak. Lomba Mewarnai untuk anak usia 4 sampai 8 
tahun diadakan pada akhir bulan April. Lomba mewarnai kali ini 
dinilai berdasarkan komposisi warna, ketelitian dan kerapihan. 
Sedangkan untuk para ibu diadakan lomba menghias kue Giant. 
Di awal bulan Mei, lomba untuk anak kembali diadakan. Namun, 
target peserta kali ini adalah bayi usia 6 sampai 12 bulan untuk 
mengikuti lomba merangkak. Semua peserta bayi terlihat sangat 
menggemaskan merangkak sampai ke garis finish. 

Giant Plaju Palembang bekerja sama dengan Forvita mengadakan 
lomba Fashion Show tingkat TK dan PAUD se-Sumatera Selatan dan 
lomba menghias cup cake untuk ibu dan anak. Lomba fashion show 
ini pun bertujuan untuk melatih mental dan jiwa kepemimpinan 
anak agar bisa berani tampil di depan banyak khalayak. Sedangkan 
lomba menghias kue melatih kreatifitas dan kerja sama antar ibu 
dan anak agar menjadi tim yang solid.

Giant Ekstra Taman Yasmin

Giant Ekstra Plaju Palembang

Di akhir pekan, Giant Ekstra Gatsu Cimone juga menyelenggarakan 
Lomba Mewarnai pada 13 Mei 2017. Dengan tema ‘Anak Sehat, 
Anak Cerdas’, lomba ini diikuti oleh 100 peserta dari beberapa TK 
yang berada di sekitar Giant Gatsu Cimone. Para peserta sangat 
antusias mengikuti kegiatan yang dimulai pukul 10.00 ini. Selain 
lomba mewarnai, beberapa peserta juga diajak berkeliling toko 
untuk mengenali beberapa produk.

Giant Ekstra Gatsu Cimone

Demi menumbuhkembangkan daya kreativitas dan percaya diri 
pada anak, Giant Ekstra Gajayana menggelar Lomba Mewarnai un-
tuk anak PAUD dan Taman Kanak-kanak pada 10 Mei 2017. Peserta 
yang mengikuti lomba tersebut mencapai 273 anak. 

Giant Ekstra Gajayana Malang

Keceriaan Lomba di Berbagai Toko

Kegiatan yang ditujukan untuk anak-anak nampak banyak 
diminati dan kerap dilakukan di toko-toko Giant. Lomba-lomba 
yang diadakan selain dapat menaikkan penjualan toko, juga 

dapat mengembangkan kemampuan motorik anak dalam perkem-
bangan aktivitasnya kelak. Oleh karena itu, berbagai toko Giant 
menggelar berbagai macam lomba untuk anak-anak, diantaranya 
adalah:

NEWS

20

PT
 H

er
o 

Su
pe

rm
ar

ke
t T

bk
 | 

He
ro

 N
ew

s 
Ju

ne
 2

01
7



Pada bulan yang penuh berkah, Manajemen kembali 
memberikan tantangan kepada toko-toko untuk me-
mecahkan rekor penjualan dengan tema ‘Ramadhan 

Challenge’. Dalam tantangan kali ini toko-toko memiliki dua 
kesempatan untuk menang karena tantangan dibagi dalam 
dua periode, yakni Weekend Challenge dan Festive Month 
Challenge. Giant Ekstra Probolinggo berhasil memecahkan 
rekor penjualan dengan meraih penjualan rata-rata 
tertinggi menduduki peringkat pertama di periode 1. 
Kemenangan ini membawa tim Hero News untuk mengulas 
Profil Ibu Sartin Maryanti sebagai Store Manager Giant 
Probolinggo, yang memainkan peran utama dalam 
memecahkan rekor penjualan ini.

Ibu Sartin Maryanti bergabung dengan Hero Group pada 
tahun 2004 melalui program Management In Trainee. 
Pelatihan ini membawa beliau menjadi Assistant 
Department Head Meat dan Seafood Giant Maspion 
Surabaya. Setelah 4 tahun menguasai bidang Fresh, Ibu 
Sartin pun dipindah ke Giant Gajayana Malang sebagai 
Departemen Head Textile selama setahun dan kemudian 
dipercaya menjadi Divisi Manager Fresh. Ibu Sartin pun 
bercerita bahwa beliau pernah menjadi bagian dari tim 
buddy trainer Food Safety Hero Group. “Menjadi salah satu 
team buddy trainer food safety adalah pengalaman yang 
luar biasa. Kita bisa menambah ilmu baru tentang food 
safety langsung dari pakarnya serta bisa meneruskannya 
tidak hanya ke toko sendiri tetapi juga ke toko lainnya di 
satu region”. Pengalaman yang selama ini dimiliki lebih dari 
12 tahun membawa Ibu Sartin menjadi Store Manager di 
Giant Probolinggo hingga saat ini.

Dalam memecahkan Ramadhan Challenge tahun ini, Ibu Sartin pun membagikan 
strateginya. Strategi yang diterapkan adalah dengan melakukan persiapan dalam 
penyediaan barang secara maksimal, memasang spanduk dan umbul-umbul di 
area strategis, membuat flyer lokal dan melakukan penyebaran di area 
perumahan sekitar Giant dengan menggunakan mobil dan motor roda tiga untuk 
menarik perhatian warga. “Saya pribadi sangat senang bisa mengantar tim Giant 
Probolinggo menjadi yang terbaik dalam meraih Ramadan Weekend 
Challenge tahun 2017. Hasil ini kita dapat dari kerjasama dan usaha yang 
luar biasa semua tim Giant Probolinggo”, ungkapnya.

Ibu dari Kayla dan Kaysa pun tak akan menyerah untuk mencapai target 
penjualan lebih baik sehingga bisa ikut memajukan perusahaan. Dengan motto 
yang diterapkan, beliau yakin bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil, asal kita 
percaya dan berusaha pasti kita bisa meraihnya.

Ibu Sartin Maryanti 
Store Manager Giant Ekstra 
Probolinggo
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Public Training untuk Divisi IT

Semoga kerjasama HLC dengan Divisi IT dapat juga diikuti oleh 
divisi-divisi lainnya yang ada di Hero Group, agar pencapaian 
target perusahaan dapat tercapai melalui peningkatan 
kompetensi karyawannya.

Agar tetap dapat unggul dalam persaingan dunia ritel yang 
sedemikian ketat, maka perusahaan kita juga harus unggul 
dari sisi Product, Process/System dan People-nya. Untuk itu 

Hero Group tetap berkomitmen untuk melakukan kegiatan 
pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dari 
karyawan, agar mampu melakukan pekerjaannya sebaik 
mungkin dan memberikan kontribusi yang positif bagi unit kerja 
dan perusahaan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Hero Learning Center (HLC) 
sejak pertengahan tahun 2016 yang lalu telah menggulirkan 
Program Public Training bagi segenap karyawan Hero Group. Dan 
pada kuartal 1 di tahun 2017 ini, HLC bekerja sama dengan Divisi 
IT, menggulirkan beberapa pelatihan yang khusus diberikan dan 
diikuti oleh karyawan dari Divisi IT, dengan mengambil tempat di 
Ballroom atau di Lounge lantai 5 Kantor Pusat Hero Group. 

Pelatihan-pelatihan yang telah diadakan tersebut diantaranya 
adalah: Building Service Culture (13 April 2017), Leading Service 
Culture (20 April 2017), Effective Leadership (27 April 2017), Self 
Leadership (18 Mei 2017), Basic Retail Knowledge (8 Juni 2017) dan 
Presentation Skill (14-15 Juni 2017).

Dalam beberapa pelatihan, Bapak Edy Susanto selaku Direktur IT 
juga turut hadir pada saat pelatihan untuk memberikan Motivation 
Speech kepada para peserta pelatihan. Hal ini sekaligus menunjuk-
kan bukti komitmen dan dukungan dari Leadership Team terhadap 
peningkatan kompetensi dari karyawan Hero Group.

HLC INFO
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M A N F A A T  D A R I

S E L A M A  1 0  M I N U T E S
BERJALAN KAKI

Berjalan kaki dapat memperlancar sirkulasi 
peredaran darah, karena pada saat berjalan kaki 
denyut jantung kita meningkat. Ini menjadi salah 
satu aktivitas yang membuat jantung menjadi 
sehat. Jantung sehat, badan kuat!

Beberapa dari Anda pasti 

lebih memilih parkir 

kendaraan di tempat 

terdekat untuk sampai di 

gedung kantor karena 

malas berjalan jauh. 

Tahukah Anda bahwa 

berjalan kaki 

mempunyai 

beberapa manfaat:

Melindungi Kesehatan Jantung2

Zat endorphin adalah senyawa kimia 
yang membuat seseorang merasa 
senang dan nyaman, sehingga membuat 
seseorang berenergi. Selain itu juga 
dapat untuk menjaga kekebalan tubuh. 
Pelepasan endorphin ini akan membantu 
Anda untuk mengurangi rasa stress, 
ketegangan dan kelelahan di kantor.

Membantu Pelepasan Endorfin3

Ketika Anda berjalan kaki cukup cepat dengan 
menggerakkan lengan, maka itu dapat memban-
tu mengencangkannya. Bahkan, berjalan kaki 
cepat dapat membantu mengencangkan bahu. 
Selain itu, berjalan kaki baik untuk fleksor 
pinggul dan paha

Mengencangkan Lengan, 
Bahu dan Memperkuat Kaki4

Berjalan kaki secara teratur dapat membantu 
membangun kepadatan tulang. Karena itu, 
bagi Anda yang masih muda, perbanyaklah 
berjalan kaki rutin setiap hari. Tidak perlu 
sampai berjam-jam, cukup 10 menit saja.

Mencegah Osteoporosis5

Beberapa kasus penyakit 
alzheimer disebabkan oleh 

aktivitas fisik yang tidak aktif, 
obesitas, merokok dan tekanan 

darah tinggi. Dari beberapa 
faktor ini, kurang berolahraga 

menjadi penyebab utama. 
Karena dengan berolahraga 

membuat jantung dan pembuluh 
darah menjadi kuat, sehingga 
dapat mempertahankan aliran 

darah ke otak. Ini dapat
mencegah pembentukan deposit 

protein di otak yang dapat 
menyebabkan alzheimer.

Mencegah Alzheimer1
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Jawaban Hero News Kuis Mei 2017 :
Saus Pasta Tomato and Garlic, Saus Pasta Tomato and Basil 
and Spaghetti

Pemenang :
1. M. Gias Rifai (99110637) - Giant Jambi M Taher
2. Sofwan Kurnain (99021271) - Giant Pamulang Square

Hubungi Internal Communication untuk pengambilan hadiah 
(021 8378 8202) / internal_com@hero.co.id
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