
Los Angeles, HanTer – Se-
jauh ini seperti sudah dip-
rediksi jika si cantik Taylor 
Swift bakal memenangi 

Taylor Swift  

SABET VIDEO OF 
THE YEAR VMA MTV
Cantik dan terke-
nal  rasanya mudah 
bagi Taylor Swift 
menggapai sesuatu. 
Buktinya, ia menang 
video of the year di 
VMA MTV. HAMPIR semua wanita merasa 

punya keharusan tampil cantik. 
Kendati, orang itu malas namun 
tetap saja harus bisa terlihat 
secantik mungkin. Tentu ada 
caranya, yang menjadi tantangan 
tersendiri.

Nah, dikutip dari Boldsky, 
ada tips bagi yang malas pun 
agar tetap tampil cantik: 

1.  Siapkan Rambut Malam 
Sebelumnya 
Menyiapkan rambut pada 

malam sebelumnya akan me-
nyelamatkan Anda dari banyak 
kerumitan dan dengan demikian 
sangat cocok untuk Anda yang 
pemalas. Jadi, yang bisa Anda 
lakukan adalah mencuci rambut 
pada malam sebelumnya sehing-
ga Anda tidak perlu khawatir di 
pagi hari. Anda juga bisa menata 
rambut Anda di malam hari. Un-
tuk rambut yang bergelombang, 
cukup ikat rambut Anda dengan 

anyaman, oleskan sedikit hair 
spray dan Anda dapat membiar-
kannya sambil tidur. Anda akan 
melihat hasil yang maksimal 
saat pagi hari.

2.  Percikan Air Dingin 
 Pagi Hari

Jika Anda ingin kulit terlihat 
halus dan kencang tetapi terlalu 
malas untuk mengikuti rutinitas 
skincare yang panjang, percik-
kan saja air dingin ke wajah 
di pagi hari. Air dingin dapat 
membantu menutup pori-pori 
kulit sehingga membuat kulit 
kencang dan segar. Tepuk-
tepuk wajah dengan lembut 
sesudahnya. 

3.  Persiapan Kulit Cepat 
 di Pagi Hari

Bersihkan, lembabkan dan 
gunakan tabir surya di pagi hari. 
Ini akan cukup untuk membuat kulit 
Anda siap serta melindungi kulit.

4.  Gunakan BB Krim 
 atau CC Krim

Jika Anda tidak ingin meng-
gunakan foundation, berinves-
tasilah dalam BB atau CC krim. 
Dibandingkan foundation, BB dan 
CC krim lebih ringan pada kulit dan 
terasa seperti pelembab berwarna. 
Bagian terbaiknya adalah cepat dan 
mudah digunakan serta membuat 
kulit yang relatif merata. 

 Romi

Wanita Cantik Lewat Percikan Air

Jakarta, HanTer—Lama tak 
muncul di jagat musik membuat 
seorang penyanyi kangen. Itu 
pula dirasakan Delon X Ingga 
yang tampil ke permukaan 
lewat lagu romantic penuh cinta 
berjudul Sekarang Nanti dan 
Selamanya.

Uniknya, lagu tersebut ter-
nyata diadaptasi dari mega hits 
milik Diana Ross, berjudul When 
You Tell Me That You Love Me 
karya Alber t Hammond dan 
John Bettis.

Ya, lirik dari lagu yang dirilis 
pada 1991 itu diadaptasi oleh 
Hendy Irvan dan Happy Harda 
ke dalam bahasa Indonesia. 
Musiknya dikerjakan oleh Daniel 
Thamrin.

“Menyanyi dalam bahasa 
aslinya mungkin lebih mudah. 

Tantangan terberat adalah mem-
buat lagu ini sama menarik saat 
dibawakan dalam bahasa Ing-
gris. Tapi saya suka tantangan. 
Ingga juga bisa membawakan-

nya dengan baik. Semoga bisa 
diterima,” kata Delon di Jakarta, 
Selasa (30/8/2022).

Hal senada diungkapkan 
Ingga yang merasa bersyukur 

bisa menyanyikan kembali lagu 
besar ini dalam versi Indonesia.

“Apalagi diduetkan dengan 
Ko Delon. Kehormatan dan ke-
banggan luar biasa buat aku. Aku 
berdoa semoga tidak mengece-
wakan,” imbuh Ingga.

Dikatakannya, lagu tersebut 
bercerita mengenai perasaan 
cinta yang begitu besar di antara 
dua manusia. Hal-hal kecil yang 
ada di dalam perjalanan mereka 
adalah anugerah untuk saling 
mencintai dan melengkapi.

“Karakter vokal Ingga yang 
pop sangat cocok jika dipadu-
kan dengan Delon. Makanya 
kali ini kita coba pasang Delon 
dan Ingga di lagu everlasting 
ini,” kata CEO Nagaswara Ra-
hayu Kertawiguna. 

 Romi

Delon X Ingga
Kolaborasi Adaptasi Lagu Diana Ross

penghargaan bergengsi vi-
deo of the year di acara 
tahunan Video Music Awar-
ds dari MTV atas versi 10 
menit dari lagu patah hati 
“All Too Well”. 

Dikutip dari Reuters, 
Selasa (30/8), saat mene-
rima penghargaan Swift 
mengumumkan ia akan 
merilis album baru pada 21 
Oktober.

“Kami takkan bisa mem-
buat film pendek ini jika 
bukan karena kalian, para 
penggemar,” kata Swift di 

panggung dalam siaran 
langsung dari New Jersey.

Penyanyi Puerto Riko 
Bad Bunny dinobatkan se-
bagai artist of the year dan 
menerima penghargaan 
di Yankee Stadium, New 
York, tempatnya menggelar 
konser.

Mantan bintang Disney 
Channel Dove Cameron, 
penyanyi “Breakfast” dan 
“Boyfriend”, mendapat-
kan penghargaan best new 
artist. 

 Ant/Romi
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LAPORAN KEUANGAN
PT HERO SUPERMARKET Tbk DAN ENTITAS ANAK

PT Hero Supermarket Tbk merupakan peritel terkemuka di Indonesia dan
mengoperasikan beberapa format bisnis, yakni IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket.

Tangerang Selatan, 31 Agustus 2022
Direksi

PT HERO SUPERMARKET Tbk

Catatan :
1. Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim PT Hero Supermarket Tbk dan entitas anak untuk 

periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah direviu oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma 
anggota jaringan PwC Global), berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, 
sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 31 Agustus 2022, yang menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang menjadi 
perhatian KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang menyebabkan mereka percaya bahwa laporan keuangan konsolidasian 
interim PT Hero Supermarket Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2022 tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang 
material, posisi keuangan konsolidasian interim PT Hero Supermarket Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2022, serta kinerja 
keuangan dan arus kas konsolidasian interimnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. Pada tanggal pelaporan, aktiva dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang 
berlaku pada tanggal 30 Juni 2022, 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2021 yaitu US$1 adalah Rp14.848, Rp14.496 dan Rp14.269.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM TIDAK DIAUDIT
PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
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LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM TIDAK DIAUDIT
30 JUNI 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

30 Juni 2022ASET LIABILITAS DAN EKUITAS 31 Desember 202130 Juni 202231 Desember 2021

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM TIDAK DIAUDIT

PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

POS - POS 30 Juni 2022 30 Juni 2021

POS - POS 30 Juni 2022 30 Juni 2021

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM TIDAK DIAUDIT
PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2022 DAN 2021

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset lancar

Kas dan setara kas 103.967 168.733

Piutang usaha:
 - Pihak ketiga  41.287  29.375
 - Pihak berelasi  5 9

Piutang lain-lain:
 - Pihak ketiga  45.680  16.217
 - Pihak berelasi  4.509  1.976

Persediaan  1.040.488  842.825

Pajak dibayar dimuka:
 - Pajak penghasilan badan  32.449  32.449
 - Pajak lainnya  158.285  129.870

Biaya dibayar dimuka dan uang muka  44.308  38.374

Aset dimiliki untuk dijual 1.253.524  1.253.524

Jumlah aset lancar  2.724.502  2.513.352

Aset tidak lancar

Pajak dibayar dimuka:
 - Pajak penghasilan badan  174.194  123.108
 - Pajak pertambahan nilai - 13.587

Biaya dibayar dimuka dan uang muka  4.138  12.529

Aset tetap 3.468.129  3.383.962

Aset tak berwujud 71.712  76.167

Aset pajak tangguhan-bersih 94.065  90.114

Aset tidak lancar lainnya  53.814  60.697

Jumlah aset tidak lancar  3.866.052  3.760.164

JUMLAH ASET  6.590.554  6.273.516

Liabilitas jangka pendek
Utang usaha:
 - Pihak ketiga  438.600  393.082
 - Pihak berelasi  695  4
Utang lain-lain:
 - Pihak ketiga  160.632  218.680
 - Pihak berelasi  89.623 34.314
Utang pajak - lainnya  4.548 12.434
Akrual  175.884 196.488
Provisi  262.947 436.458
Kewajiban imbalan kerja  92.032 102.374
Penghasilan tangguhan  18.398 24.381
Pinjaman bank jangka pendek  2.315.000 1.640.000
Liabilitas sewa  115.117 193.642
Jumlah liabilitas jangka pendek 3.673.476 3.251.857

Liabilitas jangka panjang
Penghasilan tangguhan  10.529 4.454
Provisi  20.197 19.682
Kewajiban imbalan kerja  55.063 64.165
Liabilitas sewa  2.063.623 2.059.538
Jumlah liabilitas jangka panjang 2.149.412 2.147.839
Jumlah liabilitas  5.822.888 5.399.696

EKUITAS
Modal saham
 - Modal dasar - 9.000.000.000 saham dengan nilai nominal
  Rp 50 (dalam Rupiah penuh) per saham
 - Modal ditempatkan dan disetor penuh - 4.183.634.000 saham 209.182   209.182
Tambahan modal disetor  2.988.060   2.988.060
Komponen ekuitas lain -  (2.695 )
Saldo laba:
 - Dicadangkan  42.000   42.000
 - Belum dicadangkan  (2.471.576 ) (2.362.727 )
Jumlah ekuitas  767.666 873.820

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  6.590.554 6.273.516

Pendapatan bersih 2.141.576   1.783.234

Beban pokok pendapatan (1.280.443 )  (1.053.328 )

Laba kotor 861.133  729.906

Beban usaha (818.882 ) (932.290 )
Biaya keuangan (182.181 ) (51.356 )
Penghasilan keuangan 2.822  774 
Penghasilan lainnya - bersih  13.305  18.917

Rugi sebelum pajak penghasilan (123.803 ) (234.049 ) 

Manfaat pajak penghasilan 5.152  39.861
Rugi periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan (118.651 ) (194.188 )
Laba/(rugi) periode berjalan dari operasi
 yang dihentikan 4.879  (356.698 )

Rugi periode berjalan (113.772 ) (550.886 )

Laba/(rugi) komprehensif lainnya:

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja 6.124  (251 )
Pajak penghasilan terkait (1.201 ) 55
   4.923  (196 )
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Perubahan nilai wajar pada lindung nilai arus kas 2.695  -
Laba/(rugi) komprehensif lainnya periode berjalan
 setelah pajak 7.618  (196 )

Jumlah kerugian komprehensif periode berjalan (106.154 ) (551.082 )

Rugi bersih per saham - dasar dan dilusian
 (Rupiah penuh) (27 ) (132 )

Rugi bersih per saham - dasar dan dilusian:
 Dari operasi yang dilanjutkan (28 ) (46 )
 Dari operasi yang dihentikan 1  (86 )
   (27 )  (132 )

Saldo 1 Januari 2021  209.182 2.988.060 42.000 (1.384.554 ) -  1.854.688 

Rugi periode berjalan - - - (550.886 ) -  (550.886 )

Kerugian pengukuran kembali atas program imbalan pasti-
 setelah pajak - - - (196 ) -  (196 )

Jumlah kerugian komprehensif periode berjalan - - - (551.082 ) -  (551.082 )

Saldo 30 Juni 2021 209.182 2.988.060 42.000 (1.935.636 ) -  1.303.606

Saldo 1 Januari 2022 209.182 2.988.060 42.000 (2.362.727 ) (2.695 ) 873.820

Rugi periode berjalan - - - (113.772 ) -  (113.772 )

Cadangan lindung nilai  - - - -  2.695  2.695

Keuntungan pengukuran kembali atas program imbalan pasti-
 setelah pajak  - - - 4.923  -  4.923

Jumlah kerugian komprehensif periode berjalan - - - (108.849 ) 2.695  (106.154 )

Saldo 30 Juni 2022 209.182 2.988.060 42.000 (2.471.576)  -  767.666

Arus kas dari aktivitas operasi: 
Penerimaan dari pelanggan  2.143.928  3.732.288
Pembayaran kepada pemasok  (1.452.740 ) (2.933.111 )
Pembayaran kepada karyawan  (337.578 ) (857.849 )
Pembayaran untuk aktivitas operasi lainnya  (638.025 ) (872.739 )
Penerimaan dari aktivitas operasi lainnya  23.576  72.942
Penerimaan bunga  2.822  729
Pembayaran bunga  (83.175 ) (29.727 )
Pembayaran pajak penghasilan badan  (51.086 ) (9.867 )

Arus kas bersih digunakan untuk
 aktivitas operasi  (392.278 ) (897.334 )

Arus kas dari aktivitas investasi:
Hasil dari penjualan aset tetap  864  45.701
Pembelian Aset tetap  (149.028 ) (148.975 )
Perolehan Aset takberwujud lainnya  (3.124 ) (375 )

Arus kas bersih digunakan untuk
 aktivitas investasi (151.288 ) (103.649 )

Arus kas dari aktivitas pendanaan:
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek  675.000  985.000
Pembayaran liabilitas sewa  (196.159 ) (106.338 )

Arus kas bersih diperoleh dari
 aktivitas pendanaan  478.841  878.662

Penurunan bersih kas dan setara kas  (64.725 ) (122.321 )

Kas dan setara kas pada awal periode  168.733  76.316

Dampak perubahan selisih kurs
 terhadap kas dan setara kas  (41 ) 97

Kas dan setara kas pada akhir periode  103.967  (45.908 )


