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Prinsip-prinsip Pioneers merupakan hal yang menjadi ikatan bagi 
semua rekan kerja di Hero Group dalam menentukan cara kita 
bekerja demi mencapai tujuan bersama. Tahun ini grup telah 

memperkenalkan Model Kompetensi Pioneers - model perilaku yang 
diharapkan dari seluruh karyawan dalam menjalankan pekerjaan 
sehari-hari, yang menjadi standar dan dapat menghidupkan nilai-nilai 
kita di tempat kerja setiap saat.

Selain itu di bulan ini Giant menjadi sponsor utama dalam 
pertandingan persahabatan antara Tim Nasional U-19 melawan Tim B 
RCD Espanyol dan PERSIJA melawan Tim A RCD Espanyol. Pertandingan 
persahabatan ini merupakan bagian dari program Jagoan Bola Giant 
Untuk Indonesia.

Sementara di Malang, Hero Group mengadakan Grand Opening Giant 
Ekstra Sawojajar Malang yang resmi dibuka untuk umum awal Juni 
lalu. Sawojajar dipilih sebagai lokasi pendirian Giant karena daerah 
ini merupakan kawasan pemukiman terbesar di Malang. Kita sangat 
optimis kehadiran Giant bisa menjadi pilihan masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan berbelanja sehari-hari.

Masih di kota Malang, melanjutkan komitmen melestarikan DAS 
Brantas dalam program GIRAS, Giras Lestari Warna-Warni telah 
dilakukan. Kegiatan seru ini diisi dengan pembersihan sungai dan 
penanaman ratusan bibit bunga.

Adapun banyak rubrik tips di Hero News yang akan menambah 
wawasan Anda seperti Food Safety Info, cara mencegah Ransomware, 
serta cara membangun hubungan tim yang baik. Bulan ini juga kami 
membawa pembaca mengenali lebih dekat sosok Bapak Edy Susanto, 
Direktur IT PT Hero Supermarket Tbk.

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

Tanda sejati dari sebuah perusahaan ritel modern 
seperti HERO Group adalah memiliki kemampuan 
untuk secara konsisten bergerak maju dan 

membuat penyesuaian yang diperlukan terhadap 
dinamika perubahan yang terjadi pada dunia ritel saat 
ini. Upaya bersama untuk maju tentu dimulai dari diri 
kita sebagai karyawan. Dengan menegakkan standar 
perilaku tertinggi melalui Model Kompetensi Pioneers, 
saya harap semua mampu mencapai kinerja efektif dan 
sukses dalam peran masing-masing.

Mengubah kebiasaan kerja dibutuhkan dalam 
melakukan hal ini. Oleh karena itu, saya ingin mengajak 
Anda semua untuk ikut mendukung program ini dan 
berperilaku dengan cara yang benar. 

Bersamaan dalam memajukan perusahaan, saya senang 
melihat pelaksanaan program Jagoan Bola Untuk 
Giant disambut baik oleh masyarakat dan memberikan 
semangat baru bagi dunia sepak bola di Indonesia. 
Perusahaan kita terlihat begitu menonjol di antara 
perusahaan ritel lainnya. 

Kita harus tetap fokus untuk meningkatkan kemampuan 
kita dalam mengatasi tantangan di depan. Saya ingin 
menyemangati Anda semua untuk meraih produktifitas 
dan efisiensi kerja yang lebih baik, memberikan usaha 
terbaik demi tercapainya tujuan perusahaan. 

PRESIDENT
MESSAGE
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Pioneers Competency Model – model perilaku yang diharapkan 
dari setiap orang dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari

Di berbagai format ritel dan pasar di seluruh Asia, Dairy Farm, termasuk 
di dalamnya Hero Group yang beroperasi di seluruh Indonesia selalu 
berusaha untuk memberikan pengalaman unik dan menarik bagi 
setiap konsumennya. Setiap format dan masing-masing unit bisnis 
tentu memiliki cara tersendiri untuk melakukannya. Sebagai satu ikatan 
yang menyatukan kita semua, kita memiliki Prinsip-prinsip Pioneer 
(Pioneering Principles). Nilai-nilai inilah yang menentukan cara kita 
bekerja bersama dan cara kita mengembangkan bisnis kita. 

Dimulai dari konsumen yang merupakan prioritas pertama dan alasan keberadaan kita. Perilaku yang harus karyawan lakukan termasuk:
1. Memahami kebutuhan konsumen internal dan eksternal.
2. Melayani konsumen dengan tulus dan hormat.
3. Melihat bagaimana kualitas dan efisiensi kerja sehari-hari memberikan manfaat bagi konsumen.
4. Menyelesaikan hal-hal dengan cara yang benar untuk memuaskan konsumen.

KON
SUM

EN

Memahami kebutuhan konsumen internal dan eksternal 

Melayani konsumen dengan tulus dan hormat 

Sebagai kelanjutan dari 6 Pioneers Principles (Prinsip-prinsip Pioneers) 
yang telah diluncurkan dengan sukses di tahun 2015, perusahaan 
berinisiatif untuk menerapkan Pioneers Competency Model (Model 

Kompetensi Pioneers) untuk 6 Pioneers Principles kepada semua rekan 
kerja Hero Group. Terdapat 4 perilaku di setiap 6 Pioneers Principles 
sehingga model ini akan terdiri dari 24 perilaku yang mencakup Consumers 
(Konsumen), Innovation (Inovasi), People (Rekan Kerja), Teamwork 
(Kerjasama Tim), Sustainable Results (Hasil yang Berkesinambungan) dan 
Integrity (Integritas).

Inovasi mendorong pertumbuhan perusahaan. Menemukan cara baru dapat membuat konsumen tertarik karena ritel merupakan 
bisnis dengan inovasi terus-menerus. Setiap rekan kerja dianjurkan melakukan perilaku seperti: 

Berikut beberapa contoh ilustrasi dari Inovasi :

Berikut beberapa contoh ilustrasi dari Konsumen :

1. Saling memberikan ide baru dengan rekan kerja dan supervisor.
2. Secara terbuka menerima ide dan tugas baru.
3. Berdiskusi kepada rekan kerja dan konsumen untuk menemukan area untuk perbaikan. 
4. Menggunakan cara kerja baru untuk melakukan perbaikan.

IN
OVASI

Berbagi gagasan baru dengan rekan kerja dan supervisor

Secara terbuka menerima gagasan dan tugas baru

SPECIAL
REPORT
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Rekan kerja kita menjadikan kita berbeda. Rekan kerja kita harus membuat perbedaan dengan pihak lain dalam industri ini dengan 
mengadopsi perilaku:

Budaya kerja kita didasarkan pada kerjasama tim dan keterlibatan, keterbukaan, serta kepercayaan. Kita menghormati perbe-
daan yang ada dalam tim dan kontribusi unik masing-masing individu. Maka dari setiap karyawan harus berperilaku:

1. Secara terbuka menerima umpan balik dari rekan kerja dan supervisor untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja. 
2. Mempraktekkan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan di tempat kerja.
3. Memahami kelebihan dan area pengembangan diri sendiri.
4. Memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari hal baru untuk pengembangan individu.

1. Memahami peran orang lain dan perannya sendiri guna mencapai tujuan tim secara kooperatif.
2. Membantu orang lain yang membutuhkan dan menjadi anggota tim yang baik.
3. Memahami dan menghargai perbedaan, kekuatan dan kontribusi orang lain. 
4. Menjaga hubungan kerja yang positif dengan orang lain.

REKAN
 KERJA

KERJASAM
A TIM

Secara terbuka menerima umpan balik dari rekan kerja dan supervisor untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi kerja 

Memahami peran orang lain dan perannya sendiri dan mencapai tujuan tim secara kooperatif

Mempraktekkan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan di tempat kerja

Membantu orang lain yang membutuhkan dan menjadi anggota tim yang baik

Berikut beberapa contoh ilustrasi dari Rekan Kerja:

Berikut beberapa contoh ilustrasi dari Kerjasama:

SPECIAL
REPORT

6

PT
 H

er
o 

Su
pe

rm
ar

ke
t T

bk
 | 

He
ro

 N
ew

s 
Ju

li 2
01

7



Hasil yang berkelanjutan memperkuat semua yang kita lakukan. Kita bekerja dengan semangat dan dorongan untuk memberi-
kan hasil yang lebih baik. Dengan melakukan ini karyawan harus:

Integritas adalah inti dari cara kita melakukan bisnis. Kita bertanggung jawab atas tindakan dan akibatnya sebagai individu, 
sebagai tim, dan sebagai organisasi. Kita ingin dipercaya dan dihargai dalam segala hal yang kita lakukan dan oleh setiap orang 
yang terlibat dengan cara:

Semua rekan kerja diharapkan untuk menunjukkan perilaku ini setiap saat di tempat kerja demi mencapai kinerja yang efektif dan 
selalu sukses dalam setiap perannya. Kinerja dari setiap rekan kerja pada akhirnya berkaitan dengan pengembangan karir serta 
kesuksesan perusahaan. Berperilaku dengan cara yang benar dapat menghidupkan nilai-nilai kita. Apapun posisi dan jabatan anda, 
kita semua diharapkan untuk menunjukkan perilaku-perilaku tersebut di tempat kerja setiap saat. Oleh karena itu, mari kita jadikan 
6 Pioneers Principles sebagai standar cara kita bekerja. 

1. Secara positif mengikuti peraturan perusahaan.
2. Secara aktif meminta bantuan pada saat menghadapi tantangan atau masalah.
3. Dengan jelas memahami tugas pekerjaannya sendiri dan bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan pekerjaannya.
4. Mencoba dengan usaha yang terbaik untuk menghasilkan kualitas kerja yang prima sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan.

1. Memahami dan mengikuti kebijakan dan nilai-nilai perusahaan, serta melindungi kepentingan dan aset perusahaan.
2. Mengakui kesalahan sendiri dan melaporkan segala penyimpangan yang terjadi.
3. Menunjukkan rasa hormat dan percaya kepada orang lain.
4. Bertindak sesuai dengan perkataan.

H
ASIL YAN

G BERKELAN
JUTAN

IN
TEGRITAS

Secara positif mengikuti arah perusahaan

Memahami dan mengikuti kebijakan dan nilai perusahaan, dan melindungi kepentingan dan aset perusahaan

 Dengan jelas memahami tugas pekerjaan sendiri dan bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan pekerjaan

Mengakui kesalahan sendiri dan melaporkan kesalahan apapun

Berikut beberapa contoh ilustrasi dari Integritas:

Berikut beberapa contoh ilustrasi dari Hasil Berkelanjutan:

SPECIAL
REPORT
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Jagoan Bola Giant Untuk Indonesia: Pertandingan 
Persahabatan Timnas U–19 dan PERSIJA vs RCD Espanyol 

Giant sebagai perintis ritel modern di Indonesia 
menjadi sponsor utama dalam pertandingan 
persahabatan antara Tim Nasional U-19 melawan 

Tim B RCD Espanyol di Stadion Gelora Bandung Lautan 
Api pada Jumat, 14 Juli 2017. Pertandingan persahabatan 
lainnya juga dilakukan oleh PERSIJA melawan Tim A RCD 
Espanyol pada 19 Juli 2017 di Stadion Patriot Candrabhaga 
Bekasi. 

Pertandingan persahabatan ini merupakan bagian dari 
program JAGOAN BOLA GIANT UNTUK INDONESIA, yang 
merupakan ajang pencarian bakat sepak bola pertama 
yang dilakukan dalam menemukan talenta baru di bidang 
sepakbola serta memberikan pelatihan sesuai standar 
dunia sepak bola profesional.

Siang hari sebelum pertandingan pertama dimulai, 
penyelenggara mengadakan konferensi pers pada 13 Juli 
2017 di Hotel Hilton Bandung dan juga dihadiri oleh Bapak 
Stefanus Mulianto (Direktur Operasional), Fanny Iriawan 
(Sekretaris Jenderal Deputi PSSI), Arief Putra Wicaksono 
(CEO Nine Sport & CCO PT Football Momentum Asia), 
David Gallego Rodriguez (Pelatih Tim B RCD Espanyol) dan 
Indra Sjafri (Pelatih Tim Nasional U-19).

SPECIAL
REPORT
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Total gol yang dicetak dari 
dua pertandingan sepak 
bola ini adalah 13 gol. Luar 
biasanya, setiap gol yang 
dicetak di laga ini, Giant akan 
memberikan bantuan ke 
satu sekolah yang berada di 
kawasan sekitar toko Giant 
berupa dana pendidikan atau 
sarana pendidikan. Program 
ini disebut ‘Satu Gol Satu 
Sekolah’. 

Semoga pertandingan persahabatan ini dapat memberikan dukungan dan semangat baru bagi dunia sepak bola Indonesia.

Dalam konferensi pers tersebut, Bapak Stefanus 
Mulianto mengungkapkan: “Kami berharap pertandingan 
persahabatan ini akan menginspirasi generasi-generasi 
muda untuk mempelajari teknik permainan dan juga 
keterampilan sesuai standar pemain internasional karena 
kami yakin potensi yang dimiliki oleh anak-anak 
Indonesia juga tak kalah dengan para pemain bola dunia. 
Yang diperlukan untuk memaksimalkan potensi tersebut 
adalah semangat, kerja keras dan kesempatan. 
Kesempatan itulah yang kami coba berikan melalui ajang 
pencarian bakat Jagoan Bola Giant untuk Indonesia.” 

Selain pertandingan, Giant juga mengadakan Lomba Foto Pertandingan dengan total hadiah jutaan 
rupiah, dimana foto terbaik diumumkan di akun sosial media resmi Giant Indonesia.

Juara 1 Lomba Foto - Ariayanda Bunga

Juara 2 Lomba Foto - Wiwid 

Juara 3 Lomba Foto - Mustafa

SPECIAL
REPORT
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Grand Opening Giant Ekstra Sawojajar
Lesanpuro, Malang. Bantuan infrastruktur tersebut adalah
implementasi dari program Satu Toko Satu Sekolah.
Setelah dilakukan pemotongan pita sebagai tanda bahwa toko 
telah resmi dibuka, para tamu undangan, wartawan serta warga 
sekitar kemudian langsung memasuki area toko. Tidak sedikit 
pula dari mereka langsung berbelanja untuk menikmati
promosi-promosi menarik yang ditawarkan khusus dalam 
rangka grand opening. 

Dengan suksesnya acara grand opening ini, Giant dapat 
semakin bermanfaat dan selalu memberikan peran positif 
bagi masyarakat di Malang. Sukses selalu untuk Giant Ekstra 
Sawojajar!

Pada Jumat 28 Juli 2017, PT Hero Supermarket Tbk mengadakan 
grand opening Giant Ekstra Sawojajar Malang yang resmi 
dibuka untuk umum sejak 7 Juni lalu. Toko yang beralamat di 

Jl. Danau Toba tersebut adalah gerai ke-6 di Kota Malang. Sawojajar 
dipilih sebagai lokasi pendirian Giant karena daerah ini merupakan 
kawasan pemukiman terbesar di Malang. Selain itu, di sekitar 
Sawojajar juga mulai berkembang yang ditandai dengan tumbuhnya 
pemukiman dan perumahan baru. Tak hanya itu, Sawojajar menjadi 
daerah yang sangat potensial karena kawasan ini dekat dengan 
pintu Tol Malang Pandaan (Mapan). Giant sendiri berada di jalan 
utama yang menghubungkan Tol Mapan dengan pusat Kota Malang 
sehingga potensi untuk mengembangkan bisnis di area ini sangat 
terbuka lebar.

Selain menyediakan produk kebutuhan rumah tangga, Giant Ekstra 
Sawojajar menjual sekitar lebih dari 300 produk UKM lokal, seperti 
oleh-oleh khas Malang, buah dan sayuran. Terdapat area khusus 
di dalam toko yang menjual produk-produk lokal kota Malang. 
Keberadaan Giant sendiri bukan hanya sebagai pusat perbelanjaan 
melainkan juga sebagai tempat hiburan masyarakat. Giant Ekstra 
Sawojajar juga menyediakan puluhan tenant ternama untuk 
dikunjungi seperti J.co, Terrazone, Optik Melawai, Bata, toko buku 
Gramedia, Pojok Busana, Breadtalk dan masih banyak tenant menarik 
lainnya. 

Acara peresmian diawali dengan penampilan tarian tradisional yang 
mengiringi kedatangan para tamu undangan. Pada acara tersebut 
juga dilakukan penyerahan simbolis bantuan insfrastruktur pendidikan 
berupa pembangunan Gazebo dan peralatan kebersihan kepada SDN 
Sawojajar 3, serta bantuan perlengkapan kebersihan untuk Kelurahan 

NEWS
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“Indahnya Berbagi dengan GFC”

Untuk berbagi keberkahan di Bulan Suci Ramadan 
1438H, Giant mengajak pelanggan setianya untuk 
ikut berkontribusi dalam program “Indahnya Berbagi 

dengan GFC” yang dimulai dari 26 Mei 2017 hingga 22 Juni 
2017. Pelanggan hanya cukup membeli paket khusus di GFC 
untuk terlibat dalam program ini, dimana paket tersebut 
setiap minggunya akan disumbangkan ke yayasan yatim 
piatu yang telah ditentukan.

Selama program berlangsung, total keseluruhan paket GFC 
yang telah dibagikan mencapai 3,223 paket GFC dari 11 
Giant yang ikut berpatisipasi, yakni Giant Waru, Giant 
Maspion, Giant Rajawali, Giant Diponegoro, Giant Suncity, 
Giant AR Hakim, Giant Manukan, Giant Kebraon, Giant Gresik, 
Giant Bojonegoro, serta Giant Wiyung.

HERO GREEN ACTION: Bersama Menjaga 
Kampung Warna-Warni Tetap Lestari

Komitmen, semangat, dan kepedulian terhadap Sungai Brantas dalam 
program GIRAS (Giant Peduli Brantas) kembali ditunjukkan oleh tim Giant 
area Jawa Timur. Tepatnya tanggal 22 Juli 2017 tim perwakilan dari Giant 

Ekstra & Ekspres area Jatim yang dipelopori oleh Giant Ekstra Gajayana Malang, 
Giant Dinoyo Malang, Giant Klampis, Giant Ekstra Pondok Chandra, Giant Ekstra 
Sawojajar, dan tim Pusaka Foundation berhasil menggandeng TNI AD (KOREM 
083 Malang & KODIM 083 Malang), Decofresh, Komunitas Mbolang, Komunitas 
Motor HVIC Sidoarjo, Komunitas Trail Kukusan, dan warga kampung Jodipan 
serta pejabat setempat untuk bersama-sama melakukan aksi peduli lingkungan 
di kawasan Kampung Warna-Warni Jodipan, Malang, dalam program bertajuk 
GIRAS Lestari Warna-Warni 2017. Selain melakukan aksi bersih sungai Brantas 
yang melintasi Kampung Warna-Warni Jodipan, peserta juga diberikan 100 pot 
bunga, 3 Vertikal Garden dan cek kesehatan gratis bagi warga setempat.

Semua aktivitas ini tentunya bertujuan untuk mengingatkan kita semua agar 
selalu menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah aliran Sungai 
Brantas. Untuk kedepannya kegiatan rutin GIRAS ini diharapkan dapat melibat-
kan lebih banyak komunitas maupun lembaga lain, agar semangat GIRAS lebih 
meluas ke seluruh masyarakat Jawa Timur.

NEWS
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Food Safety Info : ‘TEPEE’

Tahun 2017, Grup QA & Food Safety DF telah mencanangkan program ‘TEPEE’. ‘TEPEE’ diambil dari nama kemah atau rumah suku Indian. 
‘TEPEE’ ini memiliki beberapa keunggulan, seperti tahan lama, mampu menjaga tetap hangat ketika musim dingin, mampu menjaga 
kesejukan saat musim panas dan tetap kering sekalipun terkena hujan deras. Hebatnya lagi, ‘TEPEE’ dapat dibangun setidaknya dengan 

3 pilar kuat sebagai penopangnya. Filosofis inilah yang digunakan oleh Grup, dengan menganalogikan ‘TEPEE’ tersebut sebagai Program Food 
Safety yang mampu bertahan dalam segala kondisi. Adapun 3 pilar penopang program Food Safety ini tersirat dalam istilah ‘TEPEE’. ‘Te’ mewakili 
Temperature Control atau Program Pengendalian Suhu, ‘Pe’ mewakili Pest Prevention atau Program Pencegahan Hama dan ‘E’ mewakili Expired 
atau Program Pengendalian Masa Simpan.

Selain materi Paket Training ‘TEPEE’, Grup 
juga telah menyiapkan poster ‘TEPEE’ 
yang dapat memudahkan karyawan 
untuk memahami ‘TEPEE’. 

Yang harus diperhatikan dalam 
Pengendalian Suhu: 

• Saat Penerimaan, hanya terima produk 
dengan suhu sesuai standard
• Periksa suhu produk dan peralatan. 
• Catat suhu dengan benar.
• Segera bertindak jika ada penyimpangan 
suhu.
• Tempatkan produk pada suhu yang 
tepat dan batasi waktu untuk kondisi suhu 
tidak standar.
• Produk yang berada di zona suhu 
berbahaya, paling lama dipajang/display 
selama 4 jam.

Yang harus diperhatikan dalam 
Pencegahan Hama:

• Jaga keadaan toko tetap bersih dan teratur.
• Lakukan tindakan perbaikan dan catat tindak 
lanjut-nya.
• Program Pest Control dilakukan secara efektif.
• Segera bertindak. Jangan terima setiap 
penyimpangan.

Yang harus diperhatikan dalam 
Pengendalian Masa Simpan:

Semoga kita semua dapat berperan sebagai 
Duta ‘TEPEE’, yang selalu menyampaikan pesan 
bagaimana Program Food Safety dapat 
diterapkan di seluruh fasilitas Hero Group.

Poster Pengendalian Suhu

Poster Pencegahan Hama Poster Pengendalian Masa Simpan

• Tidak dijinkan melakukan pelabelan ulang 
atau memperpanjang masa simpan.
• Dilarang menjual, memproses atau 
membekukan produk kadaluarsa.
• Jangan membekukan ulang produk untuk 
memperpanjang masa simpan.
• Dilarang membekukan produk dingin (chilled).
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EXCLUSIVE BRAND - VITAPET

Dalam beberapa bulan ini kategori makanan Papa Alfredo dan tisu FeatherSoft sudah kami angkat, Exclusive Brand kali ini menghadirkan 
Vitapet - makanan bergizi untuk hewan peliharaan anda. Tunjukkan kasih sayang anda dengan memberikan makanan lezat menggunakan 
bahan terbaik untuk meningkatkan kesehatan dan energi untuk kucing dan anjing anda.

Vitapet terdiri dari makanan kucing dan makanan anjing dan keduanya hadir dalam berbagai makanan kering dan basah yang lezat. Jenis 
makanan kering memiliki tekstur renyah dengan campuran rasa yang sempurna, dengan nutrisi lengkap dan seimbang yang dibutuhkan 
hewan peliharaan anda. Sedangkan untuk makanan basah penuh dengan potongan daging yang bernutrisi dan penuh cita rasa!

Anda hanya bisa menemukan merek ini di toko-toko Hero Supermarket, Giant Ekstra dan Giant Ekspres!

Secara alami kucing menyukai pilihan. Jangan pernah mengorbankan 
selera untuk makanan bergizi;  Vitapet telah hadir untuk membuat 
kucing anda tetap bahagia dan selalu puas. Kucing anda layak 
mendapat yang terbaik!

Makanan Kucing

Untuk menjamin kenikmatan makanan anjing anda dalam setiap suap, 
Vitapet hadir dengan bahan terbaik dengan kaya nutrisi agar anjing anda 
tetap sehat dan aktif!

Makanan Anjing

Deliciously Nutritious!

Makanan Kering untuk Kucing

Makanan Basah 
untuk Kucing

Makanan Kering untuk Anjing

Makanan Basah 
untuk Anjing

YUCCA, merupakan ekstrak alami dari tanaman, terutama 
digunakan untuk mengurangi bau kotoran sangat baik untuk 
semua kucing peliharaan dalam ruangan 

HIGH QUALITY PROTEIN, Protein dengan kualitas 
tinggi untuk membantu pertumbuhan otot.

OPTIMAL BALANCE OF CALCIUM AND PHOSPHORUS, keseimbangan 
optimal dari kalsium dan fosfor untuk tulang dan gigi yang kuat.

OMEGA 3 & 6 UNSATURATED FATTY ACIDS, Asam Lemak 
Tidak Jenuh untuk kesehatan kulit dan bulu yang cerah.

VITAMIN A, Vitamin A untuk kesehatan mata.

ESSENTIAL VITAMINS AND MINERALS, Vitamin dan mineral 
penting untuk memperkuat imun dan metabolisme system.

TAURINE, Taurin untuk kesehatan hati.

UNIQUE TEXTURE AND SMALL SIZED, Ukuran potongan yang kecil dan teksture 
yang unik membantu mengurangi plak dan mencegah akumulasi karang gigi.

YUCCA, merupakan ekstrak alami dari tanaman, terutama digunakan 
untuk mengurangi bau kotoran sangat baik untuk semua anjing 
peliharaan dalam ruangan 

HIGH QUALITY PROTEIN, Protein dengang kualitas 
tinggi untuk membantu pertumbuhan otot.

OPTIMAL BALANCE OF CALCIUM AND PHOSPHORUS, keseimbangan 
optimal dari kalsium dan fosfor untuk tulang dan gigi yang kuat.

OMEGA 3 & 6 UNSATURATED FATTY ACIDS, Asam Lemak 
Tidak Jenuh untuk kesehatan kulit dan bulu yang cerah.

ESSENTIAL VITAMINS AND MINERALS, Vitamin dan mineral 
penting untuk memperkuat imun dan metabolisme system.

OPTIMUM FIBRE CONTENT, Mengandung serat yang optimal 
untuk membantu menyehatkan sistem pencernaan.

UNIQUE TEXTURE AND SMALL SIZED, Tekstur yang unik dan berukuran kecil 
untuk mengurangi plak dan mengurangi akumulasi karang gigi.

"Be a brand ambassador for our own brand"
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Guardian Indonesia Meraih Peringkat Kedua 
Lomba Dairy Farm Pharmacy Logo & Slogan

Pihak penyelenggara sangat suka dengan filosofi dibalik logo yang 
dibuat oleh Mario, dan alhasil Ia mendapatkan juara kedua. Ia tak 
akan berhenti berusaha untuk lomba-lomba berikutnya agar dapat 
meraih hasil lebih dari yang sudah diraihnya sekarang.

“Saya sangat senang dan bangga karena tujuan saya mengikuti 
lomba ini sebenarnya bukan karena hadiahnya. Saya ingin menun-
jukkan eksistensi bahwa kreativitas karyawan Indonesia patut untuk 
dipertimbangkan. Dan dari sekian banyak negara dibawah grup 
Dairy Farm, Indonesia bisa tampil dan menjadi salah satu pemenang 
agar mereka mengenal dan mengakui kompetensi bakat-bakat dari 
Indonesia,” ungkap Mario.

Farmasi identik dengan cawan 
Higieia yang dililit dengan ular, 
namun pandangan normal 
yang biasa dilihat orang dari 
depan diubah menjadi 
pandangan dari atas.

Elemen palang atau 
cross identik dengan 
simbol kesehatan dan 
medis, yang 
menekankan bahwa 
farmasi ritel merupakan 
komponen inti 
dari rangkaian 
perawatan kesehatan.Simbol Rx merupakan 

bahasa Latin yang berarti 
resep obat.

Profesi farmasi menghadapi tantangan yang berkembang tidak 
hanya di bidang kesehatan, namun juga ekspektasi konsumen. 
Untuk mengatasinya, sangat penting bagi apoteker untuk 

mampu dan mengetahui bagaimana menanggapi kebutuhan dinamis 
masyarakat.

Untuk mendukung pengembangan apoteker, grup Health & Beauty 
Dairy Farm meluncurkan Program Pengembangan Farmasi (Pharmacy 
Development Program). Program ini bertujuan untuk membangun 
sebuah tim apoteker yang profesional dan konsumen sentris untuk 
memperkuat otoritas dan keberadaannya di bidang kesehatan.

Sejalan dengan ini, grup Health & Beauty Dairy Farm menyelenggara-
kan lomba Desain Logo & Slogan Farmasi. Lomba ini bertujuan untuk 
mencari satu logo yang melambangkan upaya bersama dalam 
menegakkan standar profesional tertinggi, memberikan perawatan 
farmasi yang aman dan berkualitas kepada masyarakat yang dilayani 
di seluruh Asia.

Dalam kurun waktu satu minggu, terdapat 53 ide inovatif yang 
masuk dari 5 negara yakni Malaysia (20 ide), Indonesia (17 
ide), Hong Kong (7 ide), Singapur (7 ide) dan Kamboja (2 ide).
Dengan bangga Mario Oktoveriano sebagai Creative Designer mewakili 
Guardian Indonesia meraih juara kedua se-Asia dan mendapatkan uang 
tunai USD50. Sebelumnya Mario juga mengikuti kompetisi logo Talent 
of Pioneers yang diadakan oleh Health & Beauty Dairy Farm. Dalam 
kompetisi tersebut Mario juga berhasil meraih posisi kedua.

Semua logo dan slogan yang masuk dirancang sedemikian serius 
dengan penekanan pada profesionalisme farmasi. Begitu juga logo 
yang dirancang oleh Mario sendiri.

FILOSOFI LOGO
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Sosialisasi “Love Your Own Brands”

Senin, 17 Juli 2017 divisi MD Private Label mengadakan 
sosialisasi ‘Love Your Own’ kepada semua Territory Head 
dan Regional Manager Hero Supermarket dan Giant 

Jabodetabek. Love Your Own merupakan program yang 
dicanangkan oleh grup Dairy Farm yang dijalankan di Hero 
Group. Ibu Irene Putri sebagai GM Corporate Brands saat itu 
berkesempatan untuk menjelaskan apa saja produk private 
label yang Hero dan Giant miliki serta tolak ukur atau bench-
mark dari merek tersebut. Beliau memaparkan contoh untuk 
setiap kategori, seperti Sun Harvest - Hazelnut Spread yang 
merupakan kategori selai dengan tolak ukur rasa dari produk 
Nutella, contoh lainnya untuk kategori tisu Feather Soft 
memiliki tolak ukur kualitas Paseo dan seterusnya.

Selanjutnya, tim QA memberikan presentasi mengenai produk 
private label di mata konsumen, langkah-langkah sistem 
manajemen mutu, serta standar atau regulasi pada kualitas 
produk private label yang ditetapkan. Selain itu tim Marketing 
juga memaparkan strategi branding yang sudah dilakukan di 
toko Hero Supermarket, Giant Ekstra dan Giant Ekspres yakni 
pemasangan display booth, roll up banner, pilar, rack divider, 
stiker pada Frozen Island, end gondola dan cara lainnya.

“Saya harap dari sosialisasi ini timbul keyakinan dari diri kita 
sendiri, karena kita tidak bisa meyakinkan orang lain jika kita 
tidak yakin dengan merek kita sendiri. So please be a brand 
ambassador for our own brand,” Ibu Irene menutup sosialisasi 
hari itu.

• Vitapet: Pet Food

• Papa Alfredo: Spaghetti & pasta sauce

• Sun Harvest: Hazelnut Spread, fruity jam

• Snapmax: Ground Nuts

• Farm Table: Telur

• Feather Soft Tissue: Facial & Kitchen Tissue

Lomba Ramadan Menyemarakkan 
Toko Giant Botani Square

Tak hanya Giant Ekstra Maspion yang melakukan kegiatan 
spesial Ramadan, Giant Botani Square juga mengadakan 
kegiatan serupa. Dimulai dari lomba Dai Cilik pada tanggal 

5-18 Juni 2017 lomba ini diikuti oleh 30 peserta anak usia 5-10 
tahun. Di akhir pekan lomba marawis dan band religi juga 
mewarnai suasana toko. Band religi ini dibentuk dengan 
personil yang berisikan karyawan Giant Botani Square yang 
memiliki bakat-bakat terpendam untuk menghibur para pelanggan 
yang datang.

Ramadan tak luput dari kegiatan berbagi. Seperti halnya Giant 
Botani Square yang memberikan santunan kepada 10 anak yatim 
piatu di area sekitar toko. Selain itu bekerja sama dengan Badan 
Amil Zakat Nasional Kota Bogor, Giant Botani Square mengadakan 
Program THR (Tebar Hadiah Ramadan) dengan mengajak 300 anak 
yatim dan dhuafa di Bogor untuk berbelanja kebutuhan lebaran 
sebesar Rp300.000,- di Giant Botani Square.
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IKEA Alam Sutera Dibanjiri Pelanggan 
Selama IKEA Sale

Setelah dikunjungi lebih dari 100 ribu pelanggan selama sepekan libur lebaran dan 
selama program IKEA Sale, ribuan produk mulai dari sofa, meja kerja, kasur, meja 
makan hingga  boneka, gelas, lilin dan tas ransel ditawarkan dengan harga khusus. 

Pelanggan terlihat sangat antusias saat datang ke toko IKEA selama sepekan libur Lebaran. 
Meskipun libur Lebaran telah usai, pelanggan yang belum sempat ke toko IKEA tetap 
berdatangan untuk menyempatkan diri membeli ribuan produk IKEA.

Untuk memanfaatkan penawaran harga istimewa ini, pelanggan langsung datang ke toko 
IKEA Alam Sutera, dan berbelanja dalam suasana yang menyenangkan. Bahkan pelanggan 
mengajak anak-anak mereka untuk bermain di Småland, tempat khusus untuk bermain 
dengan pengawasan penuh.  

Selama periode sale, pelanggan membeli produk-produk IKEA kesayangan mereka. Selain 
itu, pelanggan juga mempunyai kesempatan membeli perabot IKEA secara bertahap untuk 
mengisi ruangan di rumah agar menjadi lebih nyaman.

Pelanggan yang tidak sempat berkunjung dan berbelanja ke toko IKEA Alam Sutera bisa 
melakukan pembelian secara online melalui website www.IKEA.co.id. Melalui website IKEA, 
pelanggan juga dapat melihat harga serta ketersediaan barang  yang ingin dibeli.
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Kampanye IKEA ‘Senangnya Memasak’: Temukan 
Potensi Diri Dalam Kegiatan Memasak

Kegiatan memasak juga merupakan salah satu cara menyenangkan yang 
dapat menyatukan kebersamaan keluarga dan teman-teman. Semua 
anggota keluarga dapat diajak dan dilibatkan dengan berbagi tugas dan 
menikmati hasil bersama. 

Kegiatan lainnya adalah kegiatan media sosial. IKEA mengajak masyarakat 
berpartisipasi dalam Lomba Foto ’Senangnya Memasak di Instagram 
dengan hashtag  #MendadakMasak dan #AyokeIKEA. Kegiatan ini 
berlangsung selama 1-15 Mei dengan 5 pemenang mingguan.

Berbagai kegiatan promosi juga dilakukan selama kampanye ‘Senangnya 
Memasak’ dari 20 April hingga 11 Juni 2017, termasuk pemberian IKEA 
Gift Voucher sebesar Rp2.500.000,- untuk pembelian dapur METOD senilai 
Rp25.000.000,- serta IKEA Gift Voucher senilai Rp100.000,- untuk setiap 
pembelian minimum Rp500.000,- panci dan wajan seri VARDAGEN, IKEA 
365+, serta OUMBÄRLIG & SENSUELL.
 
Dengan kampanye ‘Senangnya Memasak’ ini, diharapkan masyarakat dapat 
menemukan potensi diri bahkan ide-ide atau menu baru yang dapat 
dinikmati bersama keluarga dan teman-teman.

IKEA mengadakan kampanye ‘Senangnya Memasak’ dari 20 
April hingga 11 Juni 2017 yang lalu. Kampanye ini mengajak 
masyarakat untuk lebih menikmati kegiatan memasak, baik 

bagi para pemula maupun mereka yang sudah ahli.  

Kegiatan memasak bukanlah menjadi sesuatu yang membosan-
kan karena sesungguhnya melalui kegiatan memasak, seseo-
rang bisa berkreasi dan menemukan potensi diri. Bahkan bagi 
pemulapun tidak perlu ragu untuk mencoba dan memulai. IKEA 
memahami kebutuhan memasak dengan menyediakan 
berbagai perlengkapan yang dapat membantu memudahkan 
proses persiapan hingga penyajian. IKEA juga memiliki 
berbagai alat khusus untuk kepraktisan persiapan memasak.

Dalam rangka kampanye ’Senangnya Memasak’ ini, IKEA 
mengadakan serangkaian acara, antara lain memasak bersama 
chef Eddrian Tjhia–seorang chef ’Superfood’ yang selalu 
menampilkan makanan sehat. Chef  Eddrian menjadikan 
kegiatan memasak terasa lebih mudah dan menyenangkan, 
baik untuk membuat resep bekal bekerja hingga resep lainnya 
yang lebih rumit. Chef Eddrian juga memberikan tips kegunaan 
berbagai peralatan dapur.
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‘Coffee Morning’ Giant Ekstra Probolinggo

Ramadan Penuh Berkah Giant Ekstra 
Maspion Surabaya

Giant Ekstra Probolinggo menginisiasi kegiatan ‘Coffee Morning’ yang akan rutin dilakukan setiap satu bulan sekali. Kegiatan ini pertama 
kali dilakukan tepatnya pada tanggal 19 Juli 2017 dari pukul 07.00 sampai 09.00 WIB. Tujuan diadakan kegiatan ini sebagai sarana 
komunikasi Store General Manager dan Divisi Manager untuk mendengarkan aspirasi seluruh karyawan Giant Probolinggo, SGP dan 

SPHS DPC Probolinggo, serta sebagai forum dalam memberikan informasi dari kantor pusat seperti pencapaian penjualan, anggaran dan 
target di bulan berikutnya.

‘Coffee Morning’ diawali dengan bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan Filsafat Hero, 5S dan senam pagi. Dalam kesempatan 
ini informasi mengenai promosi Jagoan Bola Giant, lomba Maskot, kebijakan Angkat Bicara (Speak Up Policy), sistem HRPRO – Online Pay Slip, 
serta kedisiplinan absensi juga disampaikan. Selain itu Best Employees Juni 2017 diumumkan dan dinilai berdasarkan prestasi kerja (termasuk 
menjaga aset perusahaan, jujur, loyal, rajin, inisiatif, tugas yang dilakukan sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan), serta kehadiran, 
penampilan dan hubungan kerja. Best Employees Giant Probolinggo diberikan kepada:

Semoga program ‘Coffee Morning’ dapat secara 
konsisten dilakukan dan dapat menginsipirasi 
toko-toko lain untuk memastikan berbagai 
informasi penting akan sampai kepada setiap 
orang di toko secara efektif.  

1. Alfan Baini (Staf Grocery Non Food)
2. Mahmud (Staf GMS)
3. Deni (Staf Produce)
4. Wyna (Kasir)
5. Sumbaryanto (Staf Cleaning Service)
6. Kasiani (SPG Grocery)

Berpuasa di bulan Ramadan bukan menjadi halangan bagi karyawan Giant Ekstra 
Maspion Surabaya untuk melaksanakan berbagai aktivitas menarik. Sebelum 
Ramadan tiba, Giant Ekstra Maspion mengawali aktivitas dengan berpartisipasi 

dalam kegiatan Bazaar Pesta Rakyat yang diselenggalarakan Disperindag Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur pada Rabu dan Kamis, 18 dan 19 Mei 2017. Bazaar Pesta Rakyat 
ini bertujuan untuk memberikan sembako serta kebutuhan pokok dengan harga yang 
murah dan terjangkau untuk masyarakat Surabaya dan sekitarnya dalam menyambut 
bulan Ramadan.

Selain itu Giant Ekstra Maspion Surabaya juga berpartisipasi dalam Bazaar Ramadan di 
Gedung Jatim Expo yang diselenggarakan selama dua minggu di awal bulan Ramadan. 

Sedangkan untuk kegiatan sosial, Giant Ekstra Maspion Surabaya menyelenggarakan 
donor darah bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Surabaya pada Sabtu, 
20 Mei 2017. Kegiatan ini juga diikuti oleh anggota TNI dari kepolisian dan Angkatan 
Darat Jawa Timur, anggota BNN Kota Surabaya,  juga segenap perwakilan dari Serikat 
Pekerja PT Hero Supermarket Tbk (SPHS) area Jawa Timur. Kegiatan sosial lainnya yang 
dilakukan adalah Takjil on the road, membagikan 390 box Giant Fried Chicken dalam 
mendukung program ‘Berbagi GFC’ ke berbagai panti asuhan dan masjid yang ada di 
kecamatan Wonocolo.

Ramadan kian semarak dengan acara buka bersama dengan mengundang 25 anak panti 
asuhan Khusnul Yaqin bersama pengurusnya untuk mengikuti acara buka bersama, 
istighosah, serta kajian-kajian Islam dalam tausiyah.
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Cerita Karyawan : Deteksi Dini dengan MCU

kesehatan. Setelah diperiksa, ternyata dokter merasakan sesuatu di 
area rahim, selain limpa. Setelah dilakukan USG, ibu Tika ternyata juga 
mengalami pertumbuhan miom di sekitar rahim. Dengan mengambil 
tindakan cepat, ibu Tika telah melakukan operasi pengangkatan miom 
dan perawatan limpa. “Setelah diketahui, miom saya sudah sebesar 12 
cm. Bisa sebesar ini karena tidak terdeteksi sebelumnya. Saya juga jarang 
sakit dan tidak ada gejala apapun,” terangnya.

Prosedur mengikuti MCU ini juga sangat mudah, hanya dengan 
menunjukan ID card karyawan lalu diberikan nomor verifikasi agar tidak 
terjadi penukaran data. Hasil dari MCU juga terdapat rekomendasi harus 
bagaimana dan saran apa saja yang harus dilakukan untuk penyakit 
yang dialami.

Sejauh ini MCU telah dilaksanakan di 291 tempat termasuk kantor 
pusat, DC dan toko-toko meliputi semua unit bisnis dengan total 6440 
peserta. Diagnosis terbanyak yang dialami para rekan kerja adalah 
radang pada gusi, hipertensi dan memiliki kelebihan berat badan.

Melakukan MCU justru dapat menghemat biaya pengobatan. Ibu Tika 
juga mengakui bahwa MCU yang dilakukan oleh Hero Group 
sangat membantu hal yang dialaminya, yakni bisa mencegah penyakit 
dengan deteksi dini. Perusahaan juga bisa mengetahui penyakit yang 
dimiliki karyawannya dan terdapat catatan medis untuk data 
perusahaan.

Sebagaimana layaknya suatu aset, jika tanpa karyawan, sehebat 
apapun perusahaannya, tidak akan bisa berjalan dengan baik. 
Tentunya agar karyawan dapat menjalankan fungsinya dengan 
optimal harus didukung dengan kondisi kesehatan yang baik pula.

Masih banyak masyarakat saat ini yang beranggapan bahwa Medical Check Up 
(MCU) tidak terlalu penting. Padahal MCU merupakan pemeriksaan yang harus 
dilakukan secara berkala sehingga jika ditemukan adanya penyakit dalam 

tubuh dapat terdeteksi sejak dini.

Seperti halnya di Hero Group yang menunjukkan kepedulian 
kesehatan para karyawannya termasuk menyediakan pemeriksaan 
kesehatan seperti MCU. Dikarenakan sumber daya manusia (SDM) 
yang sehat dan produktif merupakan aset perusahaan yang paling 
penting. Hal ini dikarenakan kesehatan pekerja mempengaruhi 
tingkat produktivitas perusahaan.

Oleh karena itu, Hero News ingin berbagi pengalaman seorang 
pegawai Giant yang merasakan manfaat pemeriksaan MCU. Ibu 
Tika (bukan nama sebenarnya) merasa sehat dan tidak mengalami 
gejala apapun sebelum pemeriksaan. Beliau beraktifitas seperti 
biasa, bekerja, berorganisasi, dan tidak pernah merasakan keluhan. 
Namun, tanpa beban Ibu Tika mengikuti pemeriksaan MCU yang 
diadakan oleh Hero Group. “Ketika pemeriksaan kebetulan saya 
dapat yang pagi, jadi waktunya lebih lenggang dan setelah 
diperiksa, dokter merasakan sesuatu di perut sebelah kiri saya. 
Hasil MCU menyatakan ternyata saya mengalami pembengkakan 
limpa dan mendapatkan rujukan berobat ke dokter,” ungkapnya.
Dengan segera ibu Tika menuruti nasehat dokter untuk 
memeriksakan diri ke RS dengan menggunakan fasilitas BPJS 
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Di akhir Juni lalu Internal Communication mengirimkan IT info mengenai Ransomware Attack atau penyerangan 
Ransomware. Keberadaannya sekarang ditakutkan oleh seluruh pengguna jaringan internet di dunia. Banyak 
ditemukan berbagai varian yang mengancam dan sudah menjadi keharusan bagi kita yang mengandalkan kegiatan 
di internet untuk mengenali bagaimana cara menghindarinya.

Sebenarnya apa itu Ransomware? Ini merupakan jenis malware yang kemampuan utamanya bisa membatasi 
pengguna untuk mengakses file, aplikasi serta program di komputernya. Serangan ransomware dapat dikirimkan 
melalui pengiriman email yang berisi link yang tidak dikenal selama user terhubung ke jaringan luar atau internet. 
Saat link tersebut di klik ransomware akan terinstal dan menginfeksi komputer Anda. Selanjutnya, file atau 
program penting dalam komputer Anda tidak akan bisa diakses karena di enkripsi ramsomware. Tentunya hal ini 
bagi sebuah perusahaan akan menjadi musibah yang besar karena berbagai file data penting lenyap seketika.

Jika Anda telah terkena serangan ransomware, janganlah berusaha untuk memperbaikinya sendiri. Saat layar 
komputer Anda mendapatkan pesan “Your computer has been encrypted”, segera matikan komputer dengan 

cara menekan tombol power, jangan di restart dan segera laporkan ke IT untuk ditangani lebih lanjut.

WASPADA RANSOMWARE 
DAN CARA MENGHINDARINYA

BEBERAPA LANGKAH SEDERHANA YANG BISA KITA LAKUKAN DIANTARANYA ADALAH:
Pastikan komputer Anda sudah terinstall dengan anti-virus yang sudah ditentukan oleh Dairy Farm Group 
(Sophos) dan pastikan sudah terupdate.
Hati-hati terhadap link yang dikirimkan melalui email. Pastikan email dikirim dari alamat terpercaya atau 
dari pengirim yang kita kenal. Jika menerima email dari sumber yang tidak jelas sebaiknya langsung 
dihapus saja, jangan dibuka.
Waspadai mengakses situs-situs di internet seperti iklan dan promo, karena penyebaran ransomware juga 
bisa melalui tautan dalam link download.
Hindari pemakaian USB sebisa mungkin. Lebih baik menggunakan file sharing. 
Karena ransomware ini seringkali menyerang komputer dengan sistim operasi Windows, pastikan Windows 
yang terinstal minimal Windows 7 agar IT dapat melakukan update patch secara rutin.
Perhatian untuk pengguna Windows XP untuk segera melaporkan ke IT karena versi windows ini sangat 
rawan dengan serangan ransomware dan sudah tidak didukung oleh Microsoft.
Buat backup file data-data penting yang dimiliki secara berkala. Dan jangan lupa simpan hasil backup di 
tempat lain selain di perangkat yang biasa dipergunakan agar tidak terkena dampak serangan.
Ubah password komputer secara berkala untuk melindungi akses yang tidak dikenal. 
Jangan melakukan instalasi aplikasi apapun tanpa sepengetahuan IT, untuk menghindari kemungkinan 
penyebaran virus dari aplikasi yang tidak dikenal.

•

•

•

• 
• 

• 

•

•
• 
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Bapak Edy Susanto – Direktur IT 
PT Hero Supermarket Tbk

Semangat juang dan pengalaman yang dimiliki lebih dari 20 
tahun di Industri IT membawa tim Hero News mengenali 
lebih dekat sosok Bapak Edy Susanto, Direktur IT PT Hero 

Supermarket Tbk yang telah bergabung sejak Februari 2017 lalu. 
Melalui wawancara, Bapak Edy berbagi pengalaman, pandangan 
tentang IT serta motivasi dalam menggapai kesuksesan untuk 
para pembaca.

Dengan penuh integritas dan tanggung jawab Bapak Edy 
menjalani tahap demi tahap karirnya. Hal ini terlihat dari jenjang 
karir yang dijalaninya mulai dari posisi pemula hingga posisi 
yang telah diraihnya saat ini.

Jauh sebelum bergabung bersama Hero Group, pria kelahiran 
Dumai ini pernah menjalani peran sebagai IT Support di Sanofi 
Aventis, sebuah perusahaan farmasi asal Perancis. Selama 14 
tahun di perusahaan tersebut, beliau terus berusaha dan giat 
belajar sampai akhirnya menduduki posisi IT Head.

Menggeluti bidang IT di perusahaan selama 14 tahun membawa 
Bapak Edy berada di zona nyaman. Menurutnya, kita harus 
memasang target dalam meniti karir. Oleh karena itu, beliau 
mengambil kesempatan untuk pindah dan bekerja di Bayer, 
sebuah perusahaan global di bidang kesehatan dan pertanian. 
Bapak Edy menduduki posisi sebagai Country IT Head selama 4 
tahun sebelum akhirnya bergabung bersama Hero Group. 
Berbicara soal target, Bapak Edy menjelaskan bahwa tujuan 
setiap orang berbeda, ada dari mereka yang ingin meniti karir 
dan adapun yang hanya ingin mengejar uang. “Kalau kita ingin 
menjadi seorang pemimpin, pastikan yang dikejar adalah karir, 
bukan uang. Uang akan datang dengan sendirinya jika kita 
menekuni karir kita dengan menggali wawasan, memperbanyak 
pengalaman dan mengembangkan keterampilan,” ungkapnya.

Bagi Bapak tiga anak ini seorang pemimpin yang baik itu harus 
menjadi panutan, memiliki integritas dan komitmen. Dan hal 
yang paling menantang menjadi seorang pemimpin adalah 
mengubah pola pikir orang lain. Namun hal yang akan 
memudahkan adalah menjadi panutan agar orang tersebut bisa 
menghormati kita. Contohnya banyak orang berpikir bahwa IT itu 
hanya fokus pada hal teknis. Bapak Edy menegaskan bahwa saat 
ini IT bukan lagi hal teknis, tetapi IT itu memberikan solusi bisnis. 
“Dimanapun saya bekerja, saya selalu mencari ide-ide 
teknologi yang bisa membawa perubahan. Jika IT hanya terpaku 
pada support, kita tidak akan mencari solusinya. So don’t just fix 
problem but find the solution”.

Di Hero Group, Bapak Edy juga menetapkan target kepada timnya, 
yakni per karyawan maksimal hanya 5 kasus dalam sehari yang 
boleh tertunda. Selebihnya mereka harus menemukan solusi dari 
kasus tersebut agar tidak terulang kembali. Bapak Edy juga 
menginisiasi sesi berbagi ilmu divisi IT sebanyak 2 kali dalam
sebulan. Tujuannya agar semua karyawan di IT tahu dan mengerti 
apa yang dikerjakan masing-masing rekannya.

Selain meniti karir, Bapak Edy juga meluangkan waktu untuk 
mengajar di salah satu universitas swasta selama 10 tahun saat 
bekerja di Sanofi Aventis. Rupanya mengajar dan berbagi informasi 
adalah sesuatu yang ia cintai. Hingga saat inipun Bapak Edy masih 
sering diminta untuk menjadi pembicara utama dalam berbagai 
forum IT.

Sosok pria tekun ini memiliki moto hidup tersendiri dalam meniti 
karirnya. “Kita harus memiliki nilai tambah dalam apa yang kita 
kerjakan setiap hari, baik untuk perusahaan maupun diri sendiri. Jika 
tidak melakukan apa-apa, kita harus introspeksi diri. Dengan ini kita 
akan bertahan dan menjadi lebih baik”.
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Pengembangan Kompetensi dan Personal 
Efektif Hero Learning Center

Untuk semester kedua, jadwal Public Training di HLC akan mulai 
diadakan pada bulan Agustus sampai Desember 2017 dengan 
modul yang tidak jauh berbeda. Namun khusus tahun ini HLC 
coba membuka beberapa kelas baru yang dapat menambah 
keterampilan/skill karyawan. Adapun jadwal Public Training 
semester kedua yang akan dibuka adalah :

Jadwal resmi beserta formulir pendaftaran setiap modul akan 
dikirimkan melalui email oleh tim HLC ke semua divisi untuk 
mengantisipasi perubahan kelas training. Dengan berlanjut-
nya Public Training ini, besar harapan kami dapat membantu 
karyawan/karyawati dalam meningkatkan kompetensi dirinya. 
Namun perlu dipahami bahwa kesuksesan pelatihan tidaklah 
diukur di ruang kelas saja, hal yang paling penting adalah 
aplikasi dan praktik sesungguhnya di tempat kerja sehingga 
dapat terjadi perubahan perilaku yang lebih baik di lapangan 
dan karyawan dapat melakukan perbaikan setelah kembali ke 
tempat kerja.

Selamat belajar!

Dalam semangat untuk menjadi yang terbaik dan agar Hero Group 
tetap unggul dalam persaingan bisnis ritel yang ketat tentu 
diperlukan talenta-talenta hebat yang dapat bekerja bersama 

dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Untuk mendukung 
semangat tersebut, Hero Learning Center (HLC) memiliki komitmen 
untuk terus membantu mengembangkan kompetensi karyawan baik 
dalam sisi kepemimpinan, fungsional maupun dari sisi kompetensi bisnis.

Salah satu program yang dimiliki oleh HLC sejak tahun lalu adalah 
program pengembangan kompetensi dan personal efektif yang disebut 
Public Training, ditujukan terbuka untuk karyawan yang berminat 
meningkatkan kompetensinya dengan sistem belajar dalam kelas (In 
Class Training). Public Training untuk semester pertama tahun 2017 sudah 
dilaksanakan dengan membuka kelas sejak bulan Januari sampai Mei 
2017 dan masih ada kelas tambahan yang berjalan sampai akhir bulan 
Juli 2017 ini. Sampai semester pertama Public Training diminati 
sebanyak 517 peserta, gabungan rekan-rekan toko maupun kantor pusat. 
Dengan 11 modul training yang ditawarkan, diantaranya modul Effective 
Communication, Presentation Skills, Effective Leadership dan Problem 
Solving Decision Making, program ini cukup diminati oleh karyawan/
karyawati dan divisi yang menginginkan peningkatan 
kompetensi pada diri sendiri atau timnya.

Kami juga mengakomodir rekan-rekan kantor pusat yang berminat 
mengikuti Public Training ini, namun mengalami kendala untuk 
mengikuti kelas di HLC. Dengan mengajukan minimal 15 orang peserta 
training, tim HLC akan mengadakan in class training di kantor pusat 
sesuai dengan lokasi yang ditentukan.

NAMA TRAINING 
Effective Communication 
Excellence Service With Heart for Basic 
Excellence Service With Heart for Advance
Effective Leadership for Basic
Effective Leadership for Advance
Practical Problem Solving
Problem Solving Decision Making
Presentation & Public Speaking
Basic Retail Knowledge for HO Staff
Microsoft Office Excel & Powerpoint 
English for Business

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Hero News Quiz May 2017 Answer :
Saus Pasta Tomato and Garlic, Saus Pasta Tomato and Basil 
and Spaghetti

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

Contact Internal Communication for prize (021 8378 8202) / 
internal_com@hero.co.id

9 CARA MEMBANGUN 
HUBUNGAN TIM 
YANG BAIK

Percaya diri 
sendiri dan rekan 
kerjamu. Saat 
terjadi masalah, 
saling dukung satu 
sama lain

Tunjukkan 
kemampuanmu 
dan ketahuilah 
pekerjaanmu. Ini 
membantu 
membangun 
kepercayaan tim

Hormati 
usaha dan 
gagasan 
orang lain

Kenali apa yang 
menjadi tanggung 
jawabmu dan apa 
yang perlu 
dilakukan rekan 
kerjamu. 
Berkolaborasilah 
saat tugas 
tumpang tindih

Bagikan tujuan 
masing-masing. 
Jika kamu sudah 
menyelesaikan 
apa yang perlu 
dilakukan, 
tawarkan 
bantuan kepada 
rekan kerja

Terimalah 
kritik dan 
saran. Ini 
berguna 
untuk mem-
bantu kamu 
memperbaiki 
apa yang 
telah kamu 
lakukan

Berkomunikasi-
lah! Jangan 
menganggap tim 
kamu tahu apa 
yang ada di 
dalam kepalamu

Kenali 
kemampuan 
dan keteram-
pilan rekan 
kerjamu dan 
gunakan 
untuk 
mendukung 
pekerjaanmu

Dukung dan 
hormati satu 
sama lain. 
Kecemburuan 
dan gosip 
akan meng-
hancurkan 
tim!

Illustration from https://blog.teamwork.com

Produk mana di bawah ini yang merupakan produk exclusive brand?

a. Snapmax + Nutella
b. Vitapet + Paseo

c. Papa Alfredo + Feather Soft

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

KUIS
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Tema :

 Tingkatkan Karya
Bangun Rasa

HERONEWS

INFO : Internal Communication (Bunga - ext. 8072) / internal_com@hero.co.id

CERITAKAN RASAMU
TERHADAP PERUSAHAAN

DARI RASA CINTA, KARYA APA
YANG AKAN/SUDAH KAMU
BUAT UNTUK PERUSAHAAN

TUANGKAN DALAM SEBUAH ARTIKEL 
KIRIM KE INTERNAL_COM@HERO.CO.ID

KEMAJUAN PERUSAHAAN

I      my
company

KARYA AKAN DIPUBLIKASIKAN DI:

TUANGKAN DALAM SEBUAH ARTIKEL 
KIRIM KE 

Periode sampai dengan 29 September 2017 (pukul 23.59 WIB)


