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Azhar

Ditemukan selang air brake mengalami 
kerusakan dan dilakukan pemeriksaan 
serta pergantian lebih lanjut di Stasiun 

Probolinggo

PATUHI RAMBU LALULINTAS SAAT BERKENDARA

TERTABRAK KERETA API, 
TIGA PENUMPANG MOBIL TEWAS
Tak bisa menghindar 
dari kereta api yang 
melintas membuat 
mobil pikap 
tertabrak. Naas, 
tiga penumpang 
di dalam mobil 
tersebut meninggal 
dunia. Satu buruh 
tani, dan dua 
lagi merupakan 
pasangan suami 
istri.

(118) relasi Ketapang - Ci-
lacap telah ditemper mobil 
pikap di KM 110 + 7 antara 
Leces - Probolinggo,” kata 
Plt Manager Hukum dan 
Humas PT Kereta Ai Daop 
9 Azhar Zaki Assjari.

Menurutnya KA Wi-
jayakusuma Berhenti Luar 
Biasa (BLB) di KM 110 + 
4 perlintasan resmi tidak 

terjaga, sehingga selama 5 
menit di kilometer tersebut 
KA WijayaKusuma berhenti 
untuk melakukan pemerik-
saan rangkaian.

“Ditemukan selang air 
brake mengalami kerusakan 
dan dilakukan pemeriksaan 
serta pergantian lebih lanjut 
di Stasiun Probolinggo,” 
tuturnya.

Saat dilakukan pemerik-
saan di Stasiun Probolinggo, 
lanjut dia, ternyata terdapat 
kerusakan sarana lokomotif 
yang mengakibatkan loko-
motif harus dilakukan per-
baikan yang sangat menyita 
waktu perjalanan kereta api.

“Pada pukul 18.22 WIB, 
KA WijayaKusuma baru 
bisa berangkat dari Sta-

siun Probolinggo, sehingga 
mengalami keterlambatan 
157 menit atau hampir tiga 
jam karena harus mengganti 
lokomotif,” katanya.

Ia mengimbau kepada 
seluruh masyarakat agar 
senantiasa berhati-hati dan 
mematuhi peraturan, serta 
rambu-rambu lalu lintas 
saat berkendara terutama 

saat melewati perlintasan 
kereta api yang tidak terjaga.

Berdasarkan data KAI 
tercatat sebanyak 322 titik 
perlintasan sebidang yang 
berada di wilayah Daop 9 
Jember sepanjang Pasuruan 
hingga Banyuwangi dengan 
rincian yakni sebanyak 93 
titik dijaga dan 229 titik 
tidak dijaga.

Ratusan perlintasan 
yang tidak terjaga itu ter-
sebar di beberapa wilayah 
kabupaten yakni Kabupaten 
Pasuruan 51 titik, Kabupa-
ten Probolinggo 63 titik, Ka-
bupaten Lumajang 35 titik, 
Kabupaten Jember 103 titik 
dan Kabupaten Banyuwangi 
70 titik. 

 Romi

Probolinggo, HanTer – 
Tak disangka, kecelakaan 
maut terjadi tiba-tiba yang 
mengakibatkan tiga orang 
tewas saat sebuah mobil 
pikap tertabrak KA Wijaya-
kusuma di palang pintu per-
lintasan yang tidak terjaga di 
Desa Jorongan, Kabupaten 
Probolinggo, Jawa Timur.

Dikutip dari Antara, Ka-
mis (16/3), tiga korban yang 
meninggal yakni pengemudi 
pikap Syamsul Muhtadi dan 
penumpangnya Homsatun 
yang merupakan pasangan 
suami istri, serta seorang 
petani Sunardi. Ketiganya 
warga Desa Jorongan, Keca-
matan Leces, Kabupaten 
Probolinggo.

“Pada pukul 15.29 WIB, 
Pusat Pengendali Operasi 
Daop 9 Jember menerima 
laporan dari Awak Sara-
na Perkeretaapian (ASP)/
Masinis KA WijayaKusuma 

ISTIMEWA

Bogor, HanTer – Sejauh 
ini tim gabungan menghen-
tikan sementara pencarian 
empat korban longsor tebing 
penahan tanah rel lintasan 
Stasiun Batutulis-Paledang 
yang menimpa lima rumah 
di RT07/RW04 Kampung 
Sirna Sari, Kelurahan Em-
pang, Kota Bogor, karena 
material longsor masih cu-
kup tebal.

“Kami hentikan semen-
tara sejak Magrib tadi sekitar 
pukul 18.00 WIB, karena 
hari mulai gelap, tapi belum 
ada tanda-tanda. Khawatir 
keselamatan petugas yang 
melakukan pencarian,” kata 
Kepala Pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Bogor 
Theofi lo Patrocinio Freitas.

Dikutip dari Antara, Ka-
mis (16/3), Theofi lo menu-
turkan pencarian empat dari 
enam korban yang masih 
tertimbun di lokasi longsor 
tebing rel tersebut diperki-
rakan berada di kedalaman 
3-4 meter.

Tim gabungan dari 
BPBD, TNI, Polri, dan Taga-
na Kota Bogor, Jawa Barat, 
kata dia, terkendala luasan 
longsor yang bukan hanya 
menimpa rumah warga yang 
berada di antara pinggir Sun-
gai Cisadane dan tebing rel, 
namun menyelimuti bagian 
sekitarnya.

Selain itu, material 
longsor juga berundak dari 

pangkal bongkahan hingga 
20 sampai 30 meter, tinggi 
longsor di tebing rel ke ru-
mah-rumah warga.

Sementara petugas juga 
terbatas dalam mengguna-
kan alat untuk membongkar 
reruntuhan tembok, balokan 
beton dan tanah yang me-
nimpa rumah-rumah itu.

Lokasi longsor yang 
berada sekitar satu kilometer 
dari Bogor Nirwana Resi-
dence (BNR) di dalam gang 
sempit tidak memungkinkan 
tim gabungan membawa alat 
berat ke lokasi.

“Jadi, kami ambil lang-

kah menghentikan pencarian 
sementara dan dimulai lagi 
pada pagi hari besok,” kata 
Theofi lo.

Peristiwa longsor tebing 
penahan tanah sepanjang 25 
meter rel kereta api menim-
pa lima unit rumah di RT07/
RW04 Kampung Sirna Sari, 
Kelurahan Empang, Keca-
matan Bogor Selatan, Kota 
Bogor, Jawa Barat, menye-
babkan 17 korban.

Dari 17 korban, terdapat 
11 orang selamat, dua telah 
ditemukan dalam kondisi 
meninggal dunia dan empat 
orang belum ditemukan.

Data Korban yang sela-
mat, yakni Edi Kusmayadi 
(60), Rifal (9) Arsa (2), Eng-
kos (60), Faldy (20), Fany 
(9), man (40), Irin (35), Al 
Mira (8), Misbah (35) dan 
Dita (34).

Sementara, data kor-
ban yang meninggal dan 
telah dievakuasi malam tadi 
atas nama Mustopa (30), 
Al Fandy (2). Kemudian, 
korban yang dalam evakuasi 
, Yuli (65), bayi M. Yusuf (8 
bulan) merupakan anak dari 
Mustopa), Cucum (50), dan 
Azzam (5). 

 Romi

4 Korban Longsor di Bogor Belum Ditemukan

Garut, HanTer – Sejauh 
ini, akhirnya Badan Penan-
ggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kabupaten Ga-
rut, Jawa Barat meminta 
warga yang tinggal di jalur 
gempa Sesar Garsela, yakni 
Kecamatan Pasirwangi dan 
Samarang, untuk mem-
bangun rumah aman dari 
guncangan gempa guna 

menghindari risiko dampak 
bencana. .

“Selain melakukan mi-
tigasi bencana, kami juga 
menganjurkan kepada 
masyarakat untuk mem-
bangun rumah yang tahan 
guncangan gempa,” kata 
Pelaksana BPBD Kabupaten 
Garut Satria Budi.

Dikutip dari Antara, 

Kamis (16/3), permintaan 
itu, kata dia, tentunya se-
suai dengan rekomendasi 
dari tim Pusat Vulkanologi 
Mitigasi Bencana Geologi 
(PVMBG) terkait upaya 
menghindari risiko bahaya 
jika terjadi bencana gempa.

D a r i  h a s i l  k a j i a n 
PVMBG, kata dia, bebera-
pa wilayah di Kecamatan 

Samarang dan Pasirwangi 
merupakan wilayah yang 
menjadi wilayah aktif gem-
pa Sesar Garsela, artinya 
gempa bisa terjadi sewak-
tu-waktu. “Itu termasuk 
kawasan Sesar Garsela, 
sewaktu-waktu terjadi gem-
pa, sewaktu-waktu mu-
dah-mudahan tidak terjadi 
bencana,” ujarnya.

Ia  mengatakan ada po-
tensi bencana di daerah ter-
sebut sehingga pemerintah 
setempat melakukan upaya 
mitigasi bencana alam bagi 
masyarakat guna mengu-
rangi dampak risiko benca-
na, kemudian masyarakat 
yang ingin membangun 
atau memperbaiki rumah 
dapat membuat bangunan 

tahan gempa. .
Selain itu, lanjutnya, 

masyarakat tidak mem-
bangun rumah di lokasi 
berbahaya seperti di sekitar 
tebing atau jurang. “Kalau 
membangun di sekitar te-
bing atau jurang, itu tidak 
boleh,” kata Satria Budi.

Sebelumnya, Keca-
matan Samarang dan Pa-

sirwangi, Garut pada Rabu 
1 Februari 2023 diguncang 
gempa bermagnitudo 4,3 
yang menyebabkan kerusa-
kan rumah penduduk, ge-
dung sekolah, dan masjid.

Sebanyak 511 rumah 
rusak akibat gempa di 
beberapa kecamatan Pa-
sirwangi dan Samarang. 

 Romi

Gempa Bumi Masih Teror Wilayah Garut

Bandarlampung, Han-
Ter – Guna memberikan 
informasi penting, Kantor 
Badan Nasional Pencarian 
dan Pertolongan (Basar-
nas) Lampung menyatakan 
bahwa dua korban longsor 
di Desa Juku Batu, Kabupa-
ten Waykanan ditemukan 
dalam kondisi meninggal 
dunia. “Laporan perkem-
bangan dan hasil operasi 
SAR pada hari keenam di 
Desa Juku Batu, Kecama-
tan Banjit, Waykanan yang 
dilakukan oleh tim gabun-
gan dibantu masyarakat, 
telah dilakukan pencarian 
sejak pukul 08.00 WIB,” 
ujar Kepala Seksi Operasi 

dan Siaga Basarnas Lam-
pung Didit Permana.

Dikutip dari Antara, 
Kamis (16/3), ia mengata-
kan dalam pencarian itu 
terbagi dalam dua fokus 
area, yakni di Desa Juku 
Batu dan Dusun Cempe-
dak.

“Sekitar pukul 11.30 
WIB, tim SAR gabungan 
melihat tanda dua korban 
longsoran di Desa Juku 
Batu. Kemudian, dilakukan 
proses evakuasi jenazah 
korban,” katanya.

Pelaksanaan evakuasi 
kedua korban tersebut, 
katanya, berlangsung sela-
ma 2 jam akibat terhalang 

material longsor. Tepat 
pukul 13.40 WIB tim SAR 
gabungan berhasil men-
gevakuasi kedua korban 
tersebut. “Kedua korban 
ditemukan dalam keadaan 
meninggal dunia, selanjut-
nya korban dievakuasi ke 
Puskesmas Banjit, kemu-
dian dibawa menuju rumah 
duka,” ucapnya.

Menurut dia, setelah 
diidentifikasi, kedua kor-
ban merupakan ibu dan 
anak yang dilaporkan ter-
timbun longsor. Kedua 
korban ditemukan dengan 
jarak radius lima meter dari 
lokasi kejadian. 

 Romi

Korban Longsor Ditemukan 
Sudah Tak Bernyawa

Jayapura, HanTer – 
Hingga kini, warga Berna-
ma Didimus Yahuli menge-
mukakan kegiatan belajar 
mengajar (sekolah) di Dekai 
diliburkan, karena mening-
katnya gangguan keamanan 
di wilayah tersebut.

“Memang benar kegia-
tan belajar mengajar, mulai 
Rabu (15/3) hingga Sabtu 
(18/3) diliburkan akibat 
meningkatnya gangguan 
keamanan di Dekai. Bila 

situasi benar-benar sudah 
kembali kondusif, pada 
Senin (20/3), siswa dapat 
kembali ke sekolah,” ka-
tanya.

Dikutip dari Kamis 
(16/3), ia mengakui diam-
bilnya keputusan (kebija-
kan) itu akibat meningkat-
nya gangguan keamanan 
di Yahukimo, khususnya 
di Dekai beberapa hari te-
rakhir ini.

Ada sekolah dasar (SD) 

yang dibakar, sehingga un-
tuk mengantisipasi terja-
dinya hal-hal yang tidak 
diinginkan, pemerintah 
daerah setempat melibur-
kan siswa.

Sebelumnya, gedung SD 
YPK Metanoia Dekai diba-
kar. Kelompok yang mem-
bakar gedung SD tersebut, 
juga menembak pesawat 
komersial yang mengangkut 
warga sipil. 

 Romi

Rawan Keamanan, Sekolah Diliburkan
ISTIMEWA
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Azhar

Ditemukan selang air brake mengalami 
kerusakan dan dilakukan pemeriksaan 
serta pergantian lebih lanjut di Stasiun 

Probolinggo

PATUHI RAMBU LALULINTAS SAAT BERKENDARA

TERTABRAK KERETA API, 
TIGA PENUMPANG MOBIL TEWAS
Tak bisa menghindar 
dari kereta api yang 
melintas membuat 
mobil pikap 
tertabrak. Naas, 
tiga penumpang 
di dalam mobil 
tersebut meninggal 
dunia. Satu buruh 
tani, dan dua 
lagi merupakan 
pasangan suami 
istri.

(118) relasi Ketapang - Ci-
lacap telah ditemper mobil 
pikap di KM 110 + 7 antara 
Leces - Probolinggo,” kata 
Plt Manager Hukum dan 
Humas PT Kereta Ai Daop 
9 Azhar Zaki Assjari.

Menurutnya KA Wi-
jayakusuma Berhenti Luar 
Biasa (BLB) di KM 110 + 
4 perlintasan resmi tidak 

terjaga, sehingga selama 5 
menit di kilometer tersebut 
KA WijayaKusuma berhenti 
untuk melakukan pemerik-
saan rangkaian.

“Ditemukan selang air 
brake mengalami kerusakan 
dan dilakukan pemeriksaan 
serta pergantian lebih lanjut 
di Stasiun Probolinggo,” 
tuturnya.

Saat dilakukan pemerik-
saan di Stasiun Probolinggo, 
lanjut dia, ternyata terdapat 
kerusakan sarana lokomotif 
yang mengakibatkan loko-
motif harus dilakukan per-
baikan yang sangat menyita 
waktu perjalanan kereta api.

“Pada pukul 18.22 WIB, 
KA WijayaKusuma baru 
bisa berangkat dari Sta-

siun Probolinggo, sehingga 
mengalami keterlambatan 
157 menit atau hampir tiga 
jam karena harus mengganti 
lokomotif,” katanya.

Ia mengimbau kepada 
seluruh masyarakat agar 
senantiasa berhati-hati dan 
mematuhi peraturan, serta 
rambu-rambu lalu lintas 
saat berkendara terutama 

saat melewati perlintasan 
kereta api yang tidak terjaga.

Berdasarkan data KAI 
tercatat sebanyak 322 titik 
perlintasan sebidang yang 
berada di wilayah Daop 9 
Jember sepanjang Pasuruan 
hingga Banyuwangi dengan 
rincian yakni sebanyak 93 
titik dijaga dan 229 titik 
tidak dijaga.

Ratusan perlintasan 
yang tidak terjaga itu ter-
sebar di beberapa wilayah 
kabupaten yakni Kabupaten 
Pasuruan 51 titik, Kabupa-
ten Probolinggo 63 titik, Ka-
bupaten Lumajang 35 titik, 
Kabupaten Jember 103 titik 
dan Kabupaten Banyuwangi 
70 titik. 

 Romi

Probolinggo, HanTer – 
Tak disangka, kecelakaan 
maut terjadi tiba-tiba yang 
mengakibatkan tiga orang 
tewas saat sebuah mobil 
pikap tertabrak KA Wijaya-
kusuma di palang pintu per-
lintasan yang tidak terjaga di 
Desa Jorongan, Kabupaten 
Probolinggo, Jawa Timur.

Dikutip dari Antara, Ka-
mis (16/3), tiga korban yang 
meninggal yakni pengemudi 
pikap Syamsul Muhtadi dan 
penumpangnya Homsatun 
yang merupakan pasangan 
suami istri, serta seorang 
petani Sunardi. Ketiganya 
warga Desa Jorongan, Keca-
matan Leces, Kabupaten 
Probolinggo.

“Pada pukul 15.29 WIB, 
Pusat Pengendali Operasi 
Daop 9 Jember menerima 
laporan dari Awak Sara-
na Perkeretaapian (ASP)/
Masinis KA WijayaKusuma 

ISTIMEWA

Bogor, HanTer – Sejauh 
ini tim gabungan menghen-
tikan sementara pencarian 
empat korban longsor tebing 
penahan tanah rel lintasan 
Stasiun Batutulis-Paledang 
yang menimpa lima rumah 
di RT07/RW04 Kampung 
Sirna Sari, Kelurahan Em-
pang, Kota Bogor, karena 
material longsor masih cu-
kup tebal.

“Kami hentikan semen-
tara sejak Magrib tadi sekitar 
pukul 18.00 WIB, karena 
hari mulai gelap, tapi belum 
ada tanda-tanda. Khawatir 
keselamatan petugas yang 
melakukan pencarian,” kata 
Kepala Pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Bogor 
Theofi lo Patrocinio Freitas.

Dikutip dari Antara, Ka-
mis (16/3), Theofi lo menu-
turkan pencarian empat dari 
enam korban yang masih 
tertimbun di lokasi longsor 
tebing rel tersebut diperki-
rakan berada di kedalaman 
3-4 meter.

Tim gabungan dari 
BPBD, TNI, Polri, dan Taga-
na Kota Bogor, Jawa Barat, 
kata dia, terkendala luasan 
longsor yang bukan hanya 
menimpa rumah warga yang 
berada di antara pinggir Sun-
gai Cisadane dan tebing rel, 
namun menyelimuti bagian 
sekitarnya.

Selain itu, material 
longsor juga berundak dari 

pangkal bongkahan hingga 
20 sampai 30 meter, tinggi 
longsor di tebing rel ke ru-
mah-rumah warga.

Sementara petugas juga 
terbatas dalam mengguna-
kan alat untuk membongkar 
reruntuhan tembok, balokan 
beton dan tanah yang me-
nimpa rumah-rumah itu.

Lokasi longsor yang 
berada sekitar satu kilometer 
dari Bogor Nirwana Resi-
dence (BNR) di dalam gang 
sempit tidak memungkinkan 
tim gabungan membawa alat 
berat ke lokasi.

“Jadi, kami ambil lang-

kah menghentikan pencarian 
sementara dan dimulai lagi 
pada pagi hari besok,” kata 
Theofi lo.

Peristiwa longsor tebing 
penahan tanah sepanjang 25 
meter rel kereta api menim-
pa lima unit rumah di RT07/
RW04 Kampung Sirna Sari, 
Kelurahan Empang, Keca-
matan Bogor Selatan, Kota 
Bogor, Jawa Barat, menye-
babkan 17 korban.

Dari 17 korban, terdapat 
11 orang selamat, dua telah 
ditemukan dalam kondisi 
meninggal dunia dan empat 
orang belum ditemukan.

Data Korban yang sela-
mat, yakni Edi Kusmayadi 
(60), Rifal (9) Arsa (2), Eng-
kos (60), Faldy (20), Fany 
(9), man (40), Irin (35), Al 
Mira (8), Misbah (35) dan 
Dita (34).

Sementara, data kor-
ban yang meninggal dan 
telah dievakuasi malam tadi 
atas nama Mustopa (30), 
Al Fandy (2). Kemudian, 
korban yang dalam evakuasi 
, Yuli (65), bayi M. Yusuf (8 
bulan) merupakan anak dari 
Mustopa), Cucum (50), dan 
Azzam (5). 
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4 Korban Longsor di Bogor Belum Ditemukan

Garut, HanTer – Sejauh 
ini, akhirnya Badan Penan-
ggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kabupaten Ga-
rut, Jawa Barat meminta 
warga yang tinggal di jalur 
gempa Sesar Garsela, yakni 
Kecamatan Pasirwangi dan 
Samarang, untuk mem-
bangun rumah aman dari 
guncangan gempa guna 

menghindari risiko dampak 
bencana. .

“Selain melakukan mi-
tigasi bencana, kami juga 
menganjurkan kepada 
masyarakat untuk mem-
bangun rumah yang tahan 
guncangan gempa,” kata 
Pelaksana BPBD Kabupaten 
Garut Satria Budi.

Dikutip dari Antara, 

Kamis (16/3), permintaan 
itu, kata dia, tentunya se-
suai dengan rekomendasi 
dari tim Pusat Vulkanologi 
Mitigasi Bencana Geologi 
(PVMBG) terkait upaya 
menghindari risiko bahaya 
jika terjadi bencana gempa.

D a r i  h a s i l  k a j i a n 
PVMBG, kata dia, bebera-
pa wilayah di Kecamatan 

Samarang dan Pasirwangi 
merupakan wilayah yang 
menjadi wilayah aktif gem-
pa Sesar Garsela, artinya 
gempa bisa terjadi sewak-
tu-waktu. “Itu termasuk 
kawasan Sesar Garsela, 
sewaktu-waktu terjadi gem-
pa, sewaktu-waktu mu-
dah-mudahan tidak terjadi 
bencana,” ujarnya.

Ia  mengatakan ada po-
tensi bencana di daerah ter-
sebut sehingga pemerintah 
setempat melakukan upaya 
mitigasi bencana alam bagi 
masyarakat guna mengu-
rangi dampak risiko benca-
na, kemudian masyarakat 
yang ingin membangun 
atau memperbaiki rumah 
dapat membuat bangunan 

tahan gempa. .
Selain itu, lanjutnya, 

masyarakat tidak mem-
bangun rumah di lokasi 
berbahaya seperti di sekitar 
tebing atau jurang. “Kalau 
membangun di sekitar te-
bing atau jurang, itu tidak 
boleh,” kata Satria Budi.

Sebelumnya, Keca-
matan Samarang dan Pa-

sirwangi, Garut pada Rabu 
1 Februari 2023 diguncang 
gempa bermagnitudo 4,3 
yang menyebabkan kerusa-
kan rumah penduduk, ge-
dung sekolah, dan masjid.

Sebanyak 511 rumah 
rusak akibat gempa di 
beberapa kecamatan Pa-
sirwangi dan Samarang. 
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Gempa Bumi Masih Teror Wilayah Garut

Bandarlampung, Han-
Ter – Guna memberikan 
informasi penting, Kantor 
Badan Nasional Pencarian 
dan Pertolongan (Basar-
nas) Lampung menyatakan 
bahwa dua korban longsor 
di Desa Juku Batu, Kabupa-
ten Waykanan ditemukan 
dalam kondisi meninggal 
dunia. “Laporan perkem-
bangan dan hasil operasi 
SAR pada hari keenam di 
Desa Juku Batu, Kecama-
tan Banjit, Waykanan yang 
dilakukan oleh tim gabun-
gan dibantu masyarakat, 
telah dilakukan pencarian 
sejak pukul 08.00 WIB,” 
ujar Kepala Seksi Operasi 

dan Siaga Basarnas Lam-
pung Didit Permana.

Dikutip dari Antara, 
Kamis (16/3), ia mengata-
kan dalam pencarian itu 
terbagi dalam dua fokus 
area, yakni di Desa Juku 
Batu dan Dusun Cempe-
dak.

“Sekitar pukul 11.30 
WIB, tim SAR gabungan 
melihat tanda dua korban 
longsoran di Desa Juku 
Batu. Kemudian, dilakukan 
proses evakuasi jenazah 
korban,” katanya.

Pelaksanaan evakuasi 
kedua korban tersebut, 
katanya, berlangsung sela-
ma 2 jam akibat terhalang 

material longsor. Tepat 
pukul 13.40 WIB tim SAR 
gabungan berhasil men-
gevakuasi kedua korban 
tersebut. “Kedua korban 
ditemukan dalam keadaan 
meninggal dunia, selanjut-
nya korban dievakuasi ke 
Puskesmas Banjit, kemu-
dian dibawa menuju rumah 
duka,” ucapnya.

Menurut dia, setelah 
diidentifikasi, kedua kor-
ban merupakan ibu dan 
anak yang dilaporkan ter-
timbun longsor. Kedua 
korban ditemukan dengan 
jarak radius lima meter dari 
lokasi kejadian. 
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Korban Longsor Ditemukan 
Sudah Tak Bernyawa

Jayapura, HanTer – 
Hingga kini, warga Berna-
ma Didimus Yahuli menge-
mukakan kegiatan belajar 
mengajar (sekolah) di Dekai 
diliburkan, karena mening-
katnya gangguan keamanan 
di wilayah tersebut.

“Memang benar kegia-
tan belajar mengajar, mulai 
Rabu (15/3) hingga Sabtu 
(18/3) diliburkan akibat 
meningkatnya gangguan 
keamanan di Dekai. Bila 

situasi benar-benar sudah 
kembali kondusif, pada 
Senin (20/3), siswa dapat 
kembali ke sekolah,” ka-
tanya.

Dikutip dari Kamis 
(16/3), ia mengakui diam-
bilnya keputusan (kebija-
kan) itu akibat meningkat-
nya gangguan keamanan 
di Yahukimo, khususnya 
di Dekai beberapa hari te-
rakhir ini.

Ada sekolah dasar (SD) 

yang dibakar, sehingga un-
tuk mengantisipasi terja-
dinya hal-hal yang tidak 
diinginkan, pemerintah 
daerah setempat melibur-
kan siswa.

Sebelumnya, gedung SD 
YPK Metanoia Dekai diba-
kar. Kelompok yang mem-
bakar gedung SD tersebut, 
juga menembak pesawat 
komersial yang mengangkut 
warga sipil. 
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Rawan Keamanan, Sekolah Diliburkan
ISTIMEWA

Tak bisa menghindar 
dari kereta api yang 

melintas membuat 
mobil pikap 

tertabrak. Naas, 
tiga penumpang 

di dalam mobil 
tersebut meninggal 

dunia. Satu buruh 
tani, dan dua 

lagi merupakan 
pasangan 

suami istri.

Probolinggo, HanTer 
– Tak disangka, kecelaka-
an maut terjadi tiba-tiba 
yang mengakibatkan tiga 
orang tewas saat sebuah 
mobil pikap tertabrak KA 
Wijayakusuma di palang 
pintu perlintasan yang tidak 
terjaga di Desa Jorongan, 
Kabupaten Probolinggo, 
Jawa Timur.

Dikutip dari Antara, Ka-
mis (16/3), tiga korban yang 
meninggal yakni pengemudi 

pikap Syamsul Muhtadi dan 
penumpangnya Homsatun 
yang merupakan pasangan 
suami istri, serta seorang 
petani Sunardi. Ketiganya 
warga Desa Jorongan, Ke-
camatan Leces, Kabupaten 
Probolinggo.

“Pada pukul 15.29 WIB, 

Pusat Pengendali Operasi 
Daop 9 Jember menerima 
laporan dari Awak Sara-
na Perkeretaapian (ASP)/ 
Masinis KA WijayaKusuma 
(118) relasi Ketapang - Ci-
lacap telah ditemper mobil 
pikap di KM 110 + 7 antara 
Leces - Probolinggo,” kata 

Plt Manager Hukum dan 
Humas PT Kereta Ai Daop 

9 Azhar Zaki Assjari.
Menurutnya KA Wija-

yakusuma Berhenti Luar 
Biasa (BLB) di KM 110 + 
4 perlintasan resmi tidak 
terjaga, sehingga selama 5 
menit di kilometer tersebut 

KA WijayaKusuma berhenti 
untuk melakukan pemerik-
saan rangkaian.

“Ditemukan selang air 
brake mengalami kerusakan 
dan dilakukan pemeriksaan 
serta pergantian lebih lanjut 
di Stasiun Probolinggo,” 
tuturnya. Saat dilakukan 

pemeriksaan di Stasiun 
Probolinggo, lanjut dia, 
ternyata terdapat kerusak-
an sarana lokomotif yang 
mengakibatkan lokomotif 
harus dilakukan perbaikan 
yang sangat menyita waktu 
perjalanan kereta api.

“Pada pukul 18.22 WIB, 

KA WijayaKusuma baru 
bisa berangkat dari Stasi-
un Probolinggo, sehingga 
mengalami keterlambatan 
157 menit atau hampir tiga 
jam karena harus mengganti 
lokomotif,” katanya.

Ia mengimbau kepada 
seluruh masyarakat agar 
senantiasa berhati-hati dan 
mematuhi peraturan, serta 
rambu-rambu lalu lintas 
saat berkendara terutama 
saat melewati perlintas-
an kereta api yang tidak 
terjaga.

Berdasarkan data KAI 
tercatat sebanyak 322 titik 
perlintasan sebidang yang 
berada di wilayah Daop 9 
Jember sepanjang Pasuruan 
hingga Banyuwangi dengan 
rincian yakni sebanyak 93 
titik dijaga dan 229 titik 
tidak dijaga. Ratusan per-
lintasan yang tidak terjaga 
itu tersebar di beberapa wi-
layah kabupaten yakni Ka-
bupaten Pasuruan 51 titik, 
Kabupaten Probolinggo 63 
titik, Kabupaten Lumajang 
35 titik, Kabupaten Jember 
103 titik dan Kabupaten 
Banyuwangi 70 titik. 

n Romi

IS
TI

M
EW

A

Harian Terbit_7x300_ 17 Maret 2023

LAPORAN KEUANGAN
PT HERO SUPERMARKET Tbk

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

Tangerang Selatan, 17 Maret 2023
Direksi

PT HERO SUPERMARKET Tbk

Catatan :
1. Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan global 
PwC) dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya masing-masing tertanggal 17 Maret 2023 dan 2 Maret 2022.

2. Pada tanggal pelaporan, aktiva dan liabilitas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada 
tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 yaitu US$1 adalah Rp15.731 dan Rp14.269; dan

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tambahan Modal
DisetorModal Saham

Saldo Laba

Belum
Dicadangkan

Komponen
ekuitas lain Jumlah

Dicadangkan
POS - POS

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2022ASET LIABILITAS DAN EKUITAS 202120222021

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

POS - POS 2022 2021

POS - POS 2022 2021

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET LANCAR

Kas dan setara kas 100.810  168.733

Piutang usaha
 - Pihak ketiga  65.181  29.375
 - Pihak berelasi  5 9

Piutang lain-lain:
 - Pihak ketiga  37.573  16.217
 - Pihak berelasi  873  1.976

Persediaan 1.254.232  842.825

Pajak dibayar dimuka:
 - Pajak penghasilan badan  32.449 32.449
 - Pajak lainnya  164.252  129.870

Biaya dibayar dimuka dan uang muka  59.814  38.374

Aset dimiliki untuk dijual 1.144.381  1.253.524

Jumlah aset lancar  2.859.570  2.513.352

Aset tidak lancar

Pajak dibayar dimuka:
 - Pajak penghasilan badan  171,967  123.108
 - Pajak lainnya 31.904  13.587

Biaya dibayar dimuka dan uang muka  1.547  12.529

Aset tetap 3.495.581  3.383.962

Aset tak berwujud lainnya 87.798  76.167

Aset pajak tangguhan-bersih 174.557  90.114

Aset tidak lancar lainnya  87.643  60.697

Jumlah aset tidak lancar  4.050.997  3.760.164

JUMLAH ASET  6.910.567  6.273.516

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha:
 - Pihak ketiga  605.103  393.082
 - Pihak berelasi  753  4
Utang lain-lain:
 - Pihak ketiga  167.280  218.680
 - Pihak berelasi  34.469  34.314
Utang pajak - lainnya  9.197  12.434
Akrual  189.635  196.488
Provisi  203.463  436.458
Kewajiban imbalan kerja karyawan 105.604  102.374
Penghasilan tangguhan  11.462  24.381
Pinjaman pihak berelasi 215.619 -
Pinjaman bank jangka pendek  2.080.000  1.640.000
Liabilitas sewa  163.366  193.642
Jumlah liabilitas jangka pendek 3.785.951  3.251.857

Liabilitas jangka panjang
Penghasilan tangguhan  9.398  4.454
Provisi  20.453  19.682
Kewajiban imbalan kerja  58.665  64.165
Liabilitas sewa  2.097.962  2.059.538
Jumlah liabilitas jangka panjang 2.186.478  2.147.839
Jumlah liabilitas  5.972.429  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 - 4.183.634.000 209.182  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  (2.301.104 )  (2.362.727 )
Jumlah ekuitas  938.138  873.820

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS  6.910.567  6.273.516

Pendapatan bersih 4.436.667  3.481.227

Beban pokok pendapatan (2.582.050 ) (1.963.344 )

Laba kotor 1.854.617  1.517.883

Beban usaha (1.874.389 ) (2.066.839 )
Biaya keuangan (386.444 ) (237.318 )
Penghasilan keuangan 1.911  1.460 
Penghasilan lainnya - bersih  15.530  38.329

Rugi sebelum pajak penghasilan (388.775 ) (746.485 ) 

Manfaat/(beban) pajak penghasilan 81.031  (185.594 )
Rugi tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan (307.744 ) (932.079 )
Laba/(rugi) tahun berjalan dari operasi
 yang dihentikan 366.855  (31.447 )

Laba/(rugi) tahun berjalan 59.111  (963.526 )

Laba/(rugi) komprehensif lainnya:

Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja 3,221  (18.711 )
Pajak penghasilan terkait (709 ) 4.064
   2,512  (14.647 )

Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Perubahan nilai wajar pada lindung nilai arus kas 2.695  (2.695 )
Laba/(rugi) komprehensif lainnya tahun berjalan,
 setelah pajak 5.207  (17.342 )

Jumlah Laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan 64.318  (980.868 )

Laba/(rugi) bersih per saham - dasar dan dilusian
 (Rupiah penuh) 14  (230 ) 

Laba/(rugi) bersih per saham - dasar dan dilusian:
 Dari operasi yang dilanjutkan (74 ) (223 )
 Dari operasi yang dihentikan 88  (7 )
   14  (230 )

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

Rugi tahun berjalan  - - - (963.526 ) -  (963.526 )

Cadangan lindung nilai  - - - -  (2.695 ) (2.695 )

Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja - setelah pajak  - - - (14.647 ) -  (14.647 )

Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan  - - - (978.173 ) (2.695 ) (980.868 )

Saldo 31 Desember 2021  209.182 2.988.060 42.000 (2.362.727 ) (2.695 ) 873.820

Laba tahun berjalan - - - 59.111  -  59.111

Cadangan lindung nilai   - - - -  2.695  2.695

Pengukuran kembali kewajiban  imbalan kerja - setelah pajak - - - 2.512  -  2.512

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan - - - 61.623  2.695  64.318

Saldo 31 Desember 2022 209.182  2.988.060 42.000 (2.301.104 ) -  938.138

Arus kas dari aktivitas operasi: 
Penerimaan dari pelanggan  4.398.288  5.465.298
Pembayaran kepada pemasok  (2.752.350 ) (3.707.945 )
Pembayaran kepada karyawan  (629.616 ) (1.088.913 )
Pembayaran untuk aktivitas operasi lainnya  (1.234.825 ) (1.113.842 )
Penerimaan bunga  1.911  1.460
Pembayaran bunga  (333.608 ) (83.415 )
Pembayaran pajak penghasilan badan  (52.980 ) (62.270 )

Pembayaran hasil ketetapan pajak badan (150.132 ) (76.800 )
Penerimaan dari restitusi pajak 60.838  4.745

Arus kas bersih digunakan untuk
 aktivitas operasi  (692.474 ) (661.682 )

Arus kas dari aktivitas investasi:
Hasil dari penjualan aset tetap dan aset
 tersedia untuk dijual 462,997  405.432
Pembelian Aset tetap  (246,787 ) (462.598 )
Perolehan Aset takberwujud lainnya  (27,752 ) (885 )

Arus kas bersih diperoleh dari/
 (digunakan untuk) aktivitas investasi 188,458  (58.051 )

Arus kas dari aktivitas pendanaan:
Penerimaan pinjaman bank jangka pendek  440,000  1.190.000
Penerimaan dari utang pihak berelasi 215,619  -
Pembayaran liabilitas sewa  (219,632 ) (287.700 )

arus kas bersih diperoleh dari
 aktivitas pendanaan  435,987  902.300

(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan
 setara kas  (68,029 ) 182.567

Kas dan setara kas pada awal tahun  168,733  (13.255 )

Dampak perubahan selisih kurs
 terhadap kas dan setara kas  106  (579 )

Kas dan setara kas pada akhir tahun  100,810  168.733
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