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Mengoreksi surat kami nomor : 008/Corsec/III/2023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Penyampaian Bukti Iklan Informasi
Laporan Keuangan Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:
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Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Hero Supermarket Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Hero Supermarket Tbk bertanggung jawab penuh atas

informasi yang tertera didalam dokumen ini.
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Advertisement Submission of  Information on Annual Financial Report
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Correction to our previous announcement number : 008/Corsec/III/2023 dated 17 March 2023 with the subject of
Advertisement Submission of Information on Annual Financial Report, the company hereby submit the following
information:

on the following news media:

The Issuer has advertised Information on Annual Financial Report

Information Name of News Media Publication Date

Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahunan 2022

Harian Terbit 17 March 2023

Koreksi Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahunan 2022

Harian Terbit 21 March 2023

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Hero Supermarket Tbk

Iwan Nurdiansyah

Corporate Secretary

Iwan NurdiansyahSender Name

Hero Supermarket Tbk

Graha Hero, CBD Bintaro Jaya, Sektor 7 Blok B7/A7 Pondok Jaya, Pondok Aren

Phone : (021) 8378 8388, Fax : (021) 2986 4950 , http://www.hero.co.id

Corporate SecretaryFunction

Date and Time 21-03-2023 14:44
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This is an official document of Hero Supermarket Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Hero Supermarket Tbk is fully responsible for the information

contained within this document.



Selasa, 21 Maret 2023
Edisi: 12242 | Thn. 51 5DAERAH

Marjani

Air mulai masuk 
ke persawahan 
ke pemukiman 

warga Sumber Sari 
kemarin akibat 

Sungai Long Kali 
meluap

GAGAL PANEN AKIBAT SUNGAI LONG KALI MELUAP

DILANDA BANJIR HEBAT, 
PEMUKIMAN WARGA TERENDAM

Rencana ingin 
menikmati hasil 
sawah seluas 328 
hektare ternyata 
tinggal impian 
belaka. Itulah 
sekilas dirasakan 
warga Desa Sumber 
Sari Kalaimantan 
Timur yang 
daerahnya terendam 
banjir hebat.

masuk ke Sumber Sari.
Ia menjelaskan, pening-

katan tinggi muka air (TMA) 
di kawasan perbatasan Desa 
Sumber Sari (PPU) dan Desa 

Sebakung Makmur (Ka-
bupaten Paser), kemudian 
melebar ke area persawahan 
di Desa Sumber Sari dan 
berpotensi meluas ke Desa 

Gunung Mulia (PPU), akibat 
kiriman air dari banjir yang 
terjadi di Kecamatan Long 
Kali Kabupaten Paser.

Selain 328 ha sawah yang 

terendam banjir, lanjutnya, 
ada pula 9,25 ha tanaman 
cabai yang terendam banjir 
dan gagal panen, kemudian 
terdapat 8,5 ha tanaman 

semangka juga terendam 
banjir dan gagal panen.

Sedangkan untuk pemu-
kiman warga, lanjut Marjani, 
di RT 08 terdapat empat 

Babulu, HanTer – Miris 
sekali yang dirasakan karena 
sawah seluas 328 hektare 
(ha) dan beberapa pemuki-
man warga di Desa Sumber 
Sari, Kecamatan Babulu, 
Kabupaten Penajam Paser 
Utara, Kalimantan Timur 
(Kaltim) terendam banjir, 
sehingga sawah tersebut 
terancam gagal panen.

“Air mulai masuk ke per-
sawahan dan ke pemukiman 
warga Sumber Sari pada 
kemarin akibat Sungai Long 
Kali meluap,” ujar Kepala 
Pelaksana Badan Penang-
gulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kabupaten Penajam 
Paser Utara (PPU) Marjani 
di Babulu.

Dikutip dari Antara, Se-
nin (20/3), sejak air masuk, 
hingga kini tim bersama 
relawan dan warga melaku-
kan beberapa penanganan, 
seperti membendung meng-
gunakan karung diisi tanah 
yang ditumpuk-tumpuk an-
tara 2-3 karung di sepanjang 
titik tempat masuknya air 
untuk menghambat laju air 

ISTIMEWA

ISTIMEWA

rumah dan di RT 09 terdapat 
satu rumah yang terendam 
banjir.

“Untuk TMA bervariasi, 
yakni di RT 08 kondisi dalam 
rumah sekitar 20 cm dan di 
halaman rumah sekitar 30 
cm, sedangkan di RT 09 TMA 
di dalam rumah sekitar 15 cm 
dan di halaman sekitar 30 
cm,” katanya.

Sementara Sekreta-
ris Desa Sumber Sari Arif 
Suryawan mengatakan, 
sawah yang terendam di desa 
Sumber Sari antara 60-75 
cm, sehingga adanya renda-
man air dalam beberapa hari 
terakhir maka sawah tersebut 
terancam gagal panen.

Menurut dia, biasanya 
hasil panen padi di Sumber 
Sari rata-rata sebanyak 3 ton 
gabah kering giling (GKG) 
per ha, sehingga dengan luas 
tanaman padi yang terendam 
mencapai 328 ha tersebut, 
maka warga Sumber Sari 
akan kehilangan sebanyak 
984 ton GKG. 

 Romi

Pekanbaru, HanTer – Se-
jauh ini tim gabungan yang 
terdiri dari Polri, TNI, BPBD, 
Damkar dan Masyarakat Pe-
duli Bencana (MPB) selama 
dua hari belakangan hingga 
Ahad ini berjibaku mema-
damkan kebakaran hutan 
dan lahan yang melanda 
Desa Kembung Luar, Keca-
matan Bantan, Kabupaten 
Bengkalis, Provinsi Riau.

Dikutip dari Antara, Se-
nin (20/3), Kapolres Beng-
kalis AKBP Setyo Bimo An-

ggoro, tim bersama-sama 
memadamkan api yang 
membakar semak-semak 
di lahan sekitar 25 hektare 
tersebut.

Upaya petugas dalam 
melakukan pemadaman 
kebakaran lahan pun tidak 
mudah. Terlebih, lahan yang 
terbakar merupakan tanah 
gambut dan vegetasinya 
terdiri dari akasia dan semak 
belukar. Petugas berupaya 
maksimal untuk memadam-
kan api dan mengantisipasi 

kebakaran yang semakin 
meluas.

Kepala Bidang Humas 
Polda Riau Kombes Pol 
Sunarto melalui pernya-
taannya mengatakan keba-
karan lahan terjadi. “Ini 
sudah masuk hari kedua 
upaya pemadaman, hingga 
kini masih berlangsung 
prosesnya (pemadaman),” 
ujarnya.

Diterangkannya, tim 
gabungan yang terlibat da-
lam pemadaman terdiri dari 

Polres Bengkalis dan Polsek 
Bantan dengan kekuatan 
55 personel, Kodim 0303/
Bengkalis dan Koramil Beng-
kalis 20 personel, BPBD 
Bengkalis 20 personel, Dam-
kar Bengkalis 23 personel, 
dan MPB 50 orang.

Proses pemadaman dila-
kukan dengan cara manual 
dengan membawa mesin 
pompa penyemprot air ke 
lokasi. Petugas juga dibantu 
alat berat untuk membuat 
sekat supaya api tidak me-

rembet hingga lebih luas lagi.
“Dengan menempuh ja-

lur darat, tim membawa 10 
mesin pompa air, 25 selang, 
10 nozzle, dan 1 alat berat 
ekskavator,” tutur Sunarto.

Dia mengungkapkan, 
tim terkendala lokasi keba-
karan yang sulit dijangkau. 
Tak ada akses jalan menuju 

ke sana sehingga membuat 
petugas terpaksa membabat 
semak belukar dan tumbu-
han lainnya demi membuat 
jalan masuk menuju lokasi 
Karhutla.

Ditambah lagi, angin 
kencang, cuaca panas terik, 
lahan berkontur gambut 
serta kayu akasia dan se-

mak belukar yang mudah 
terbakar, membuat petugas 
harus bekerja ekstra dalam 
melakukan pemadaman.

Saat ini sebagian besar 
kawasan yang terbakar, su-
dah dapat dipadamkan. Area 
yang terbakar juga dapat 
diminimalisir. 
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Gawat, Karhutla Intai Wilayah Bengkalis

Balikpapan, HanTer – 
Guna memberikan informasi 
penting, Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika 
(BMKG) Stasiun Balikpapan 
mendeteksi 11 titik panas di 
Provinsi Kalimantan Timur 
(Kaltim), sehingga semua 
pihak diminta saling men-
jaga agar tidak terjadi titik 
panas lagi karena sejumlah 
kawasan masih berpotensi 
panas beberapa hari.

“Sebaran titik panas ter-
sebut telah kami informasi-
kan kepada pihak terkait agar 
dapat dilakukan tindakan le-
bih lanjut,” ujar Koordinator 
Bidang Data dan Informasi 
Stasiun Meteorologi Kelas I 
Sultan Aji Muhammad Su-
laiman (SAMS) Sepinggan 
BMKG Balikpapan Diyan 
Novrida.

Dikutip dari Antara, Se-
nin (20/3), sebanyak 11 titik 
panas tersebut terpantau 

mulai pukul 01.00 hingga 
pukul 24.00 Wita, kemu-
dian langsung disampaikan 
ke instansi terkait, teruta-
ma Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) 
baik di tingkat Provinsi Kal-
tim maupun kabupaten ma-
sing-masing agar mendapat 
penanganan lebih lanjut.

Sehari sebelumnya, pi-
haknya juga mendeteksi 
sebanyak 20 titik panas ter-
sebar pada tiga kabupaten 
di Kaltim, yakni Berau, Ku-
tai Kartanegara, dan Kutai 
Timur, namun titik panas 
tersebut telah padam setelah 
dilakukan penanganan oleh 
pihak terkait.

Sedangkan 11 titik panas 
yang terpantau Sabtu berada 
di titik koordinat berbeda, 
meskipun ada yang masih 
dalam satu kabupaten ma-
upun kecamatan yang sama.

Ke-11 titik panas yang 

terdeteksi Sabtu tersebar 
di tiga kabupaten, yakni di 
Kabupaten Berau ada 3 titik, 
Kabupaten Kutai Kartane-
gara 2 titik, dan Kabupaten 
Kutai Timur terdapat 6 titik 
panas.

Rinciannya adalah titik 
panas di Kabupaten Berau 
tersebar di dua kecamatan, 
yakni Kecamatan Samba-
liung ada 1 titik dan Kecama-
tan Gunung Tabur terdeteksi 
2 titik.

Kemudian 2 titik panas 
yang terpantau di Kabupaten 
Kutai Kartanegara, tersebar 
di dua kecamatan, yakni 
Kecamatan Loa Janan dan 
Loa Kulu.

Sedangkan 6 titik panas 
yang berada di Kabupaten 
Kutai Timur, tersebar di dua 
kecamatan, yakni 3 titik di 
Kecamatan Kaubun dan 3 
titik di Kecamatan Bengalon. 
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Lagi, Belasan Titik Panas 
Mulai Terdeteksi

Bogor, HanTer – Akhir-
nya aparat Kepolisian Resor 
Bogor, Jawa Barat, menye-
but pria berinisial DA (35), 
tersangka kasus mutilasi 
mayat dalam koper berwar-
na merah, merupakan pa-
sangan sesama jenis atau 
gay dari korban berinisial R 
(43). “Tersangka bertengkar 
karena diminta melakukan 

handjob oleh si korban. 
Terjadi pertengkaran, na-
mun demikian kami masih 
melakukan pendalaman,” 
ungkap Kepala Polres Bogor 
Ajun Komisaris Besar Polisi 
Iman Imanuddin.

Dikutip dari Antara, Se-
nin (20/3), pihaknya juga 
akan mendalami mengenai 
dugaan penyimpangan sek-

sual yang dialami oleh DA 
dengan melibatkan psikia-
ter. “Sementara untuk pen-
dalaman ke arah sana (gay) 
dalam bentuk kelainan psi-
kologis dan lain-lain, kami 
akan lakukan pendalaman 
dengan psikiater,” ujarnya.

Iman menjelaskan 
pertemuan DA dengan R 
berawal dari R yang sering 

menggunakan jasa DA seba-
gai pengemudi taksi daring.

“Pelaku pertama kali 
mengenal korban karena 
korban pesan Grab, kemu-
dian pelaku sebagai driver 
Grab merasa cocok dan 
berlangganan, kemudian 
mereka tinggal bersama-sa-
ma,” terang Iman. 
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Banten, HanTer – Hin-
gga kini informasi penting 
dikeluarkan Pusat Vulka-
nologi dan Mitigasi Benca-
na Geologi (PVMBG) yang 
merekam aktivitas erupsi 
berupa lontaran abu vul-
kanik setinggi lebih kurang 
500 meter di Gunung Anak 
Krakatau di perairan Selat 
Sunda, Provinsi Lampung.

Dikutip dari Antara, 
Senin (20/3), petugas Pos 

Pengamatan Gunung Anak 
Krakatau Ade Yasser men-
gatakan erupsi itu terjadi 
pada pukul 14.46 WIB.

“Kolom abu teramati 
berwarna putih hingga kela-
bu dengan intensitas sedang 
hingga tebal ke arah barat 
daya,” ujarnya.

Saat ini, Gunung Anak 
Krakatau berada pada status 
level III atau Siaga terhitung 
sejak 24 April 2022.

PVMBG merekomenda-
sikan masyarakat, pengu-
jung, wisatawan, maupun 
pendaki untuk tidak men-
dekati gunung api tersebut 
atau beraktivitas dalam ra-
dius lima kilometer dari 
kawah aktif.

Catatan sejarah kegiatan 
vulkanik Gunung Anak Kra-
katau sejak lahirnya 11 Juni 
1930 hingga 2000, telah 
mengadakan erupsi lebih 

dari 100 kali baik bersifat 
eksplosif maupun efusif.

Dari sejumlah letusan 
tersebut, umumnya ti-
tik letusan selalu ber-
pindah-pindah di sekitar 
tubuh kerucutnya. Waktu 
istirahat berkisar antara 
satu sampai delapan tahun 
dan umumnya terjadi empat 
tahun sekali berupa letusan 
abu dan leleran lava. 
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Gawat, Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi

Pelaku dan Korban Mutilasi Pasangan Gay
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