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Perluas Layanan, ACE Resmikan Toko Terbaru di Batoh Aceh 
 

● Perluas layanan di area Barat Indonesia, ACE hadir di Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan, Lamcot, 

Kabupaten Aceh Besar. 

● ACE hadirkan penawaran khusus pembukaan toko untuk pelanggan hingga 26 Maret 2023.  

● Sambut Ramadan dengan “Siapkan Momen Kebersamaan” bersama ACE. 

 
Aceh Besar, 17 Maret 2023 – Pusat kebutuhan rumah dan gaya hidup di Indonesia, PT ACE 

Hardware Indonesia Tbk (ACES) (“ACE”) wujudkan komitmen untuk lebih dekat dengan pelanggan 

melalui toko terbarunya yang berlokasi di Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan, Lamcot, Kabupaten Aceh 

Besar. Memiliki area sebesar 2.422 meter persegi, peresmian ini menjadi wujud komitmen ACE 

untuk memperluas layanan, sekaligus lebih dekat dengan pelanggan dalam menghadirkan solusi 

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bisnis, serta gaya hidup sejalan dengan komitmen ACE 

sebagai ‘The Helpful Place’. 

Pandhu G Mahardiko, Operations General Manager ACE - Sumatera, Banten dan ACE 

Xpress menyampaikan, “Saat ini toko ACE sudah tersebar di 56 kota di Indonesia, maka dengan 

diresmikannya toko ACE Batoh Aceh hari ini jumlah toko ACE sudah mencapai 229 toko. Lokasi Batoh 

Aceh yang strategis, berada di area pemukiman, dekat dengan fasilitas perkantoran dan masih 

berada di sekitar Banda Aceh, tentu kami harapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan produk rumah tangga dan gaya hidup”. 

Berbagai kebutuhan rumah dan gaya hidup hadir di ACE, mulai dari kebutuhan home living 

seperti meja dan kursi indoor/outdoor, rak/kotak penyimpanan, aksesoris untuk dekorasi rumah, 

kebutuhan peralatan kebersihan, kebutuhan dapur dan masak, kebutuhan kamar mandi dan laundry 

seperti set wastafel dengan kabinet, gantungan baju yang fungsional, hingga aneka kloset, shower, 

dan bathtub. Kebutuhan home improvement seperti CCTV untuk sistem keamanan, aneka tangga, 

dan perkakas, kebutuhan lampu dan elektronik seperti dispenser, vacuum cleaner, alat penyaring 

udara, hingga aneka pemanggang. Untuk kebutuhan gaya hidup, pelanggan bisa mendapatkan aneka 

produk mulai dari kebutuhan olahraga, kebutuhan otomotif/kendaraan, kebutuhan berkebun, 

mainan dan peralatan sekolah anak, kebutuhan hewan peliharaan, hingga variasi kebutuhan untuk 
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aktivitas outdoor seperti berkemah, memancing, hingga travelling yang dapat memberi solusi 

kemudahan dan kenyamanan pelanggan. 

“Kami juga tentu berharap dengan hadirnya ACE di Batoh Aceh ini, dapat memberikan 

kontribusi mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga kegiatan sosial yang dapat dirasakan secara 

langsung oleh masyarakat sekitar”, tambah Pandu. Kedepannya ACE berkomitmen untuk 

melaksanakan kegiatan sosial yaitu aksi bersih-bersih pantai Lampuuk, Aceh Besar. Kegiatan ini akan 

dilaksanakan pada bulan April 2023 dengan melibatkan 50 karyawan ACE dengan diikuti penyerahan 

dukungan alat-alat kebersihan, produk ACE. 

Dalam rangka peresmian toko ACE Batoh Aceh, pelanggan juga dapat menikmati penawaran 

spesial hingga 26 Maret 2023, diantaranya belanja dapat hadiah dengan minimum transaksi mulai 

dari Rp1.500.000,  berbagai produk pilihan dengan harga spesial hemat hingga 50%, serta gratis 

mini toolbox + bonus hingga 20 poin khusus pendaftaran member ACE Rewards. 

Sebagai member ACE Rewards, pelanggan nantinya dapat menikmati berbagai fasilitas dan 

kemudahan selama berbelanja di ACE mulai dari gratis pengiriman, instalasi, pengembalian atau 

penukaran produk, serta cicilan 0% hingga 12 bulan dengan kartu kredit bank partner. Bagi 

pelanggan yang belum bergabung menjadi member, cukup mendaftar melalui tautan 

bit.ly/regmembershipace . 

Menyambut bulan suci Ramadan 1444H, ACE juga hadirkan beragam produk fungsional yang 

dapat mendukung momen kebersamaan #BisaKejadian di tengah kesibukan dan aktivitas melalui 

program “Siapkan Momen Kebersamaan” yang akan berlangsung hingga 4 April 2023.  

 

Tentang PT ACE Hardware Indonesia Tbk 

PT ACE Hardware Indonesia Tbk (ACES) (“ACE”) adalah salah satu bisnis unit bagian dari Kawan Lama Group 
yang berdiri di Indonesia sejak tahun 1995, yang merupakan pusat kebutuhan rumah dan gaya hidup di 
Indonesia dengan menghadirkan ribuan jenis produk. ACE memiliki 229 toko yang beroperasi di 56 kota, dan 
juga hadir secara online melalui aplikasi dan laman ruparupa. 

Sumber Tambahan 

 Informasi tentang PT ACE Hardware Indonesia, Tbk di www.acehardware.co.id 
 Media sosial Instagram, Facebook, Twitter & TikTok: @ACEIndonesia 
 Video & informasi produk ACE di Youtube: ACE Indonesia 

 
 

Tentang Kawan Lama Group 

Kawan Lama Group adalah identitas dari kelompok unit bisnis multisektor yang masing-masing bergerak 
dalam enam pilar bisnis yaitu Industrial & Commercial, Consumer Retail, Food & Beverage, Property & 
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Hospitality, Commercial Technology, serta Manufacturing & Engineering, namun dipersatukan oleh nilai dan 
tujuan yang sama yaitu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga. Hadir sejak tahun 1955, Kawan 
Lama Group yang memiliki slogan “Bring Value for a Better Life” menaungi lebih dari 30 merek usaha, 11 
pusat distribusi, dan lebih dari 1.000 toko yang jumlahnya terus bertambah sebagai kontribusi bagi kemajuan 
negeri. 

Sektor Industrial & Commercial Kawan Lama Group terdiri dari merek usaha seperti Kawan Lama Solution, 
Krisbow, Sensorindo, Kaeser Indonesia, Depo Teknik, Kawan Lama Inovasi. Pada Consumer Retail, terdapat 
ACE, ACE Xpress, INFORMA, INFORMA Custom furniture, INFORMA Electronics, INFORMA Work & Space, Toys 
Kingdom, Pet Kingdom, Home Galleria, SELMA, ATARU, Pendopo, EYE SOUL, dan lain sebagainya. Pada sektor 
Food & Beverage, hadir F&B ID sebagai perusahaan yang menaungi lima merek usaha yaitu Chatime, Chatime 
Atealier, Cupbop, Gindaco, dan Go! Go! CURRY - Genki no Minamoto. Pada Property & Hospitality, terdapat 
Living World, Living Plaza, dan Anumana. Untuk Commercial Technology, terdapat ruparupa.com dan 
Danakini. Sedangkan untuk sektor Manufacturing & Engineering, merek usaha yang tergabung adalah Golden 
Living dan Golden Dacron. 

Sumber tambahan 

 Jelajahi informasi tentang Kawan Lama Group di www.kawanlamagroup.com 

 Ikuti Kawan Lama Group di LinkedIn Kawan Lama Group 

 Ikuti Kawan Lama Group di Instagram @KawanLamaGroup 

 Tonton berbagai video inspiratif mengenai berbagai kegiatan Kawan Lama Group di YouTube 
 
 

 
Untuk keperluan data dan peliputan, silakan menghubungi: 

Hanna Carissa 
Corporate Communications Manager 
Kawan Lama Group 
0857-2759-0788 
hanna.carissa@kawanlamacorp.com 

Moses Silitonga 
Corporate Communications Asst. Manager 
Kawan Lama Group 
0877-2205-7831 
moses.silitonga@kawanlamacorp.com 
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