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PELATIH Liverpool Jurgen 
Klopp mengaku puas de-
ngan penampilan bek Virgil 
van Dijk ketika tim berjuluk 

the Reds itu berhasil menang mela-
wan Norwich City 3-0 pada pekan 
pertama Liga Primer Inggris, Sabtu 
(14/8) malam.

Dikutip dari Sky Sports, kemarin, 
Klopp senang bisa kembali melihat 
Van Dijk, bek asal Belanda, beraksi di 
lapangan setelah hampir selama 10 
bulan menepi karena cedera. “Setiap 
pertandingan membantu dan itu sa-
ngat bagus melihat Virgil di lapangan 
lagi, terutama ketika situasi berta-
han,” ungkap Klopp.

Van Dijk menjalani laga kom-
petitif pertama semenjak cede ra 

lutut ketika bermain melawan 
Everton, Oktober tahun lalu.  Klopp 
menilai tidak mudah bagi bek ter-
mahal dunia itu kembali bermain 
90 menit di lapangan hijau. “Kami 
akan lihat apakah dia memiliki 
cukup waktu untuk pemulihan,” 
jelas Klopp.

Selain aksi Van Dijk, Klopp juga 
menuai hasil menggembirakan de-
ngan kemenangan. Tiga gol yang 
dilesakkan Diogo Jota di menit ke-26, 
Roberto Firmino (65’), dan Mohamed 
Salah (74’).

Sumbangan satu gol membuat 
Salah jadi pemain pertama di era 
Liga Primer yang selalu berhasil 
menjebol gawang lawan dalam per-
tandingan pembuka musim di lima 
musim beruntun. Apalagi dua gol 
lain merupakan buah umpan dari 
pemain asal Mesir itu.

Puji Benzema
Di ajang La Liga Spanyol, penye-

rang Real Madrid Karim Benzema 
menjadi bintang kemenangan tim-
nya atas Deportivo Alaves, kemarin. 
Bomber asal Prancis itu mencetak 
dua gol saat El Real menang 4-1 atas l
tuan rumah. Gol Benzema tercipta 
di menit ke-48, dan menit ke-62. Gol 
lainnya diciptakan Nacho Fernandez 
di menit ke-56 dan Vinicius Junior 
(90+2’).

Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti 
menyebut Benzema kini telah ber-
evolusi menjadi striker yang lebih 
komplet. “Gol pertama Benzema 
membuka permainan kami dan 
membuat kami memiliki banyak 
ruang untuk menunjukkan kualitas. 
Benzema merupakan pemain yang 
lengkap. Dia memiliki kepribadian 
yang hebat. Saya sudah kenal enam 
tahun dengan dirinya dan saat ini 
dia jauh lebih lengkap,” ungkap 
Ancelotti.

Di Prancis, megabintang Argentina 
Lionel Messi mendapat sambutan me-
riah di Stade Parc des Princes saat 

Paris Saint-Germain (PSG) melakoni 
laga kedua  Liga Prancis menjamu 
Strasbourg, Minggu (15/8) dini hari. 
PSG menang 4-2 atas Strasbourg di laga 
itu. La Pulga--julukan Lionel Messi–-aa
bangga mendapat sambutan luar biasa 
dari suporter PSG. Messi masih harus 
duduk di tribun stadion karena belum 
dalam kondisi bugar 100%.

Sebelum laga melawan Strasbourg 
dimulai, PSG memperkenalkan pe-
main baru musim ini, seperti Messi, 
Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, 
Achraf Hakimi, dan Gianluigi Don-
naruma. Mereka berdiri di tengah 
lapangan dengan mengenakan kaus 
bertuliskan ‘We Are Paris’ sembari 
menyapa para penggemar Les Pa-
risiens--julukan PSG. “Ini merupakan 
minggu yang sangat istimewa. Saya 
ingin berterima kasih kepada semua 
orang atas sambutan mereka,” ujar 
Messi. 

“Luar biasa, saya sangat senang, 
penuh harapan mengalami tahap 
baru ini. Saya harap kita bisa me-
nikmati tahun ini,” lanjut mantan 
bintang Barcelona itu. (AFP/Ant/R-2)

Van Dijk menjalani laga kompetitif pertama 
semenjak cedera lutut ketika bermain 
melawan Everton, Oktober tahun lalu.

Juergen Klopp Terpuaskan

S E K I L A S 
G E L A N G G A N G

ADU CEPAT: Gelandang Liverpool Mohamed Salah (kiri) beradu cepat menguasai bola dengan pemain Norwich City Tood Cantwell pada pertandingan Liga 
Primer di Stadion Carrow Road, Norwich, Sabtu (13/8) malam. Liverpool unggul 3-0, dan Salah menyumbang satu gol.  

AFP/JUSTIN TALLIS

SENIN, 16 AGUSTUS 2021OLAHRAGA 15

PENYELENGGARAAN Pekan Olahraga 
Nasional (PON) XX Papua akan meng-
utamakan aturan-aturan ketat yang 
tertuang dalam kebijakan protokol kese-
hatan (prokes). Penerapan prokes ketat 
itu sebagai upaya agar pandemi tidak 
menyebar di ‘Bumi Cenderawasih’ se-
panjang gelaran pesta olahraga nasional 
empat tahunan itu.

Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah 
(Panwasrah) PON XX Papua Mayjen TNI 
(Purn) Suwarno mengatakan setiap kon-
tingen yang menjadi bagian dari ajang ini 
harus melakukan skrining atau tes covid-
19 semenjak berada di wilayah asal. Se-
telah dipastikan terbebas dari ancaman 
virus berbahaya, baru dapat menuju ke 
tempat berlangsungnya PON.

Setibanya di lokasi penyelenggaraan PON 
XX Papua, kontingen melakukan skrining 
kembali sambil melakukan karantina di 
fasilitas yang telah disediakan. “Masuk ke 
wisma, kontingen tidak boleh terlalu ba-
nyak kontak sesamanya maupun dengan 
orang di luar. Termasuk dari kontingen 
dari daerah lain,” tutur Suwarno dalam 
Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 
(FMB9) yang bertajuk Siap Berlaga di PON 
XX Papua, akhir pekan lalu.

Pemerintah daerah (pemda) terkait di 
empat klaster penyelenggara PON--Kota 
Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupa-
ten Mimika, dan Kabupaten Merauke--
juga melakukan vaksinasi massal untuk 
masyarakat yang tinggal di sekitar tem-
pat bertanding. Targetnya, 70% dari pen-
duduk yang tinggal berdekatan dengan 
arena pertandingan PON dapat segera 
dilakukan vaksinasi pada akhir Agustus 
2021. “Sampai saat ini, vaksinasi yang 
dilakukan sudah mencapai sekitar 40%,” 
kata Suwarno.

Seluruh ide di atas, tambah Suwarno, 
diadaptasi dari penyelenggaraan Olim-
piade Tokyo 2020 mengingat ajang olah-
raga tingkat internasional tersebut sukses 
diselenggarakan di masa pandemi. “Olim-
piade Tokyo itu benar-benar sangat ketat 
dalam menerapkan protokol kesehatan-
nya,” imbuhnya.

Lifter putri Nurul Akmal yang tampil di 
Olimpiade Tokyo membenarkan terkait 
protokol kesehatan menjadi syarat mutlak. 
“Kesehatan itu menjadi hal yang utama. Sa-
rana prokes juga harus menjadi perhatian 
untuk selalu tersedia,” katanya. (RO/R-2)

Prokes 
PON Papua 
Berkaca 
dari Tokyo

PT SIANTAR TOP TBK PT SIANTAR TOP TBK
(“Perseroan”) (“Company”)

RALAT PANGGILAN 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT SIANTAR TOP TBK

CORRECTED CALL OF 
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF

PT SIANTAR TOP TBK

Dengan ini Direksi PT Siantar Top Tbk (“Perseroan”)
melakukan Ralat Panggilan Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (RUPST 
dan RUPSLB selanjutnya bersama-sama disebut 
dengan “Rapat”), yang telah diumumkan dalam 
surat kabar Media Indonesia pada hari Minggu,
tanggal 8 Agustus 2021, sehubungan dengan adanya
perubahan tempat penyelenggaraan Rapat, menjadi 
sebagai berikut:

The Board of Directors of PT Siantar Top Tbk (the 
“Company”) hereby arranges an Amendment to the 
Call for the Annual General Meeting of Shareholders 
(“AGMS”) and the Extraordinary General Meeting 
of Shareholders (“EGMS”) (AGMS and EGMS 
hereinafter collectively referred to as the “Meeting”), 
which was announced in the Media Indonesia 
newspaper on Sunday, August 8th, 2021, relating to 
the change of the Meeting venue, to be as follows:

Hari/tanggal : Selasa / 31 Agustus 2021
Pukul : 10.00 Waktu Indonesia Barat (“WIB”)
  – sampai selesai
Tempat : Verwood Hotel & Serviced Residance
  Jalan Raya Kupang Indah 
  Surabaya 60189

Day/Date : Tuesday, August 31st, 2021
Time : 10.00 (Western Indonesian Time) –

 Finished
Venue : Verwood Hotel & Serviced Residance

 Jalan Raya Kupang Indah
 Surabaya 60189

Adapun hal-hal lain terkait dengan Mata Acara Rapat,
Hari/Tanggal, Waktu dan persyaratan serta ketentuan
penyelenggaraan Rapat yang telah diberitahukan 
sebelumnya tidak mengalami perubahan.

As for other matters related to the Meeting Agenda, 
Day/Date, Time and terms and conditions for holding 
the Meeting, which have been noti ed previously, no
changes occur.

Ralat Panggilan Rapat ini merupakan satu kesatuan 
yang tidak dapat dipisahkan dari Panggilan Rapat 
pada tanggal 8 Agustus 2021

This Amendment is an integral part of the Invitation to 
the Meeting on August 8th, 2021.

Demikian Ralat Panggilan Rapat Perseroan 
disampaikan untuk diketahui oleh pemegang saham 
Perseroan agar dapat dimaklumi.

Thus the Amendment to the Invitation to the 
Company's Meeting is conveyed to be known by 
the shareholders of the Company so that it can be 
understood.

Sidoarjo, 16 Agustus 2021
PT SIANTAR TOP Tbk

Direksi/Director
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Diskors, Vinales
Minta Maaf
MAVERICK Vinales akhirnya 
buka suara setelah diskors Ya-
maha, Sabtu (14/8). Pembalap 
Moto-GP asal Spanyol itu meng-
aku tidak bisa mengendalikan 
emosi dan merasa frustrasi 
akibat masalah teknis yang ia 
dapati di Grand Prix Styria, 
Austria, akhir pekan lalu.

“Seperti Anda semua tahu, 
semua situasi ini menyedihkan 
bagi saya karena pada akhir-
nya saya merasakan banyak 
frustrasi, saya harus mengata-
kan ini dan minta maaf kepada 
Yamaha,” kata Vinales di sela-
sela Grand Prix Austria seperti 
dilansir laman resmi Moto-GP.

Pihak Yamaha, Kamis (12/8), 
menyatakan tak akan menu-
runkan Vinales di GP Austria a-
khir pekan ini sebagai hukuman 
karena sang pembalap diang-
gap berpotensi menyebabkan 
kerusakan signifi kan pada me-
sin dari motor YZR-M1 sehingga 
bisa menimbulkan risiko serius. 
Vinales sengaja membuka gas 
motor lebar-lebar hingga me-
lebihi batas putaran mesin 
ketika masuk pit setelah mogok 
ketika restart dan fi nis terakhir t
di balapan karena terkena pe-
nalti limit trek. (Ant/R-2)

BWF Batalkan 
Taiwan Terbuka  
FEDERASI Bulu Tangkis Dunia 
(BWF) mengeluarkan pengu-
muman pembatalan turnamen 
Taiwan Terbuka 2021 setelah 
beberapa hari sebelumnya 
dilakukan pembatalan untuk 
turnamen Korea Terbuka, Korea 
Masters, dan Macau Terbuka.

‘Mengikuti pengumuman 
pada Rabu (11/8) tentang rincian 
kalender turnamen 2021, de-
ngan ini BWF bisa memastikan 
bahwa Taiwan Terbuka 2021 kini 
dibatalkan’, tulis BWF dalam ke-
terangan resmi, Sabtu (14/8).

Dalam pengumumannya, 
BWF menyebutkan bahwa kepu-
tusan pada turnamen Super 300 
itu sehubungan dengan kondisi 
covid-19 yang membuat panitia 
penyelenggara lokal dihadapkan 
pada keharusan pembatalan.

BWF menyesalkan perubahan 
secara mendadak yang terjadi. 
Namun, mereka tetap berkomit-
men menggelar kompetisi se-
suai jadwal secara aman dan 
terkendali, termasuk tiga tur-
namen di Bali, yakni Indonesia 
Masters (Super 750) pada 16-21 
November, Indonesia Terbuka 
(Super 1000) 23-28 November, 
dan BWF World Tour Finals 1-5 
Desember. (Ant/R-2)

Empat Atlet BMX 
Ditempa di Belanda 
SETELAH tampil di BMX World 
Championships U-18, empat 
atlet junior BMX Indonesia akan 
melanjutkan program pelatihan 
(TC) selama tiga tahun di Belanda 
demi mengumpulkan poin su-
paya lolos kualifi kasi Olimpiade 
2024 Paris, Prancis. Empat atlet 
tersebut ialah Aditya, Alfauzan, 
Jasmine Azzahra, dan Amellya 
Nur Sifa. Sekretaris Jenderal PB 
ISSI Parama Nugroho mengata-
kan program pelatihan serupa 
staycamp itu merupakan yang 
pertama kalinya dalam sejarah 
PB ISSI. 

Oleh karena itu, ia berharap 
atlet tidak menyia-nyiakan 
kesempatan tersebut dan 
fokus berlatih meningkatkan 
performa dan skill mereka 
selama di Belanda yang me-
rupakan tempat lahirnya atlet-
atlet balap sepeda kelas dunia. 
(Ant/R-2)


