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Komisi X DPR Tinjau Stadion Manahan
KOMISI X DPR RI meninjau Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, yang bersiap menjadi venue untuk gelaran Piala Dunia U-20
tahun depan. “Ya dari laporan yang kami terima dan pencermatan
di lapangan, seusai direnovasi, secara umum kami melihat Stadion
Manahan layak untuk dipergunakan menggelar eventt olahraga internasional,” tukas Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih, kemarin.
Komisi yang membidangi olahraga itu diantar Wali Kota FX Hadi
Rudyatmo untuk berkeliling stadion termegah di Jawa Tengah
itu. Anggota dewan melihat-lihat berbagai fasilitas seperti ruang
pengganti yang menjadi pelengkap sarana dan prasarana, berikut
rumput Stadion Manahan.
Untuk kepentingan penyelenggaraan eventt sepak bola sejagat itu,
Kota Surakarta selain bersiap dengan Stadion Manahan, juga harus
membenahi fasilitas pendukung yang berada di sekitar stadion serta
lima lapangan pendukung untuk latihan tim peserta. (WJ/R-2)

Ketika pertandingan tampak
akan berakhir seri,
Muenchen membuktikan kualitas
dengan mencetak
gol kemenangan
yang dilesakkan
Joshua Kimmich.
AKMAL FAUZI

Mourinho Optimistis Boyong Striker

S

PELATIH Totenham Hotspur Jose Mourinho mengaku yakin timnya
dapat mendatangkan satu striker di bursa transfer yang tutup
Senin 5 Oktober. Sebagaimana dilansir SkySports saat ini Totenham memang memiliki striker berkualitas dalam diri Harry Kane.
Namun, Kane merupakan satu satunya penyerang tengah yang
dimiliki Totenham saat ini dengan absennya Son Heung-min, serta
Gareth Bale yang baru bisa membela the Lilywhite setelah proses
kepindahannya dari Real Madrid tuntas.
Sejauh ini Totenham dikaitkan dengan sejumlah nama seperti
Josh King dari Bournemouth, Arkadiusz Milik dari Napoli, dan
Andrea Belotti dari Torino. Meski begitu, Mourinho percaya diri
klubnya dapat mendatangkan penyerang pelapis bagi Kane sebelum bursa transfer tutup. “Saya optimistis, tetapi lebih daripada
itu lebih kepada perasaan bahwa kami mencoba segala hal untuk
melakukannya,” ungkap Mourinho, juri taktik asal Portugal yang
biasa dijuluki the Special One itu.
Keinginan mendapatkan pemain baru juga dilontarkan pelatih
Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Hingga kini the Red Devils
dikaitkan dengan sejumlah nama seperti Ousmane Dembele, Luka
Jovic, dan Edinson Cavani yang bakal berstatus pemain pinjaman.
Satu nama yang dikaitkan dengan MU yakni pemain sayap berusia 22 tahun Ismaila Sarr yang kini masih menjadi milik Watford.
(DailyStars/Dro/R-2)

akmal@mediaindonesia.com

EDIKIT keberuntungan
yang berpihak kepada
B ay e r n M u e n c h e n
membawa skuad asuhan Hansi Flick memenangi
trofi kelima musim ini dengan
menguasai Piala Super Jerman, dini hari WIB kemarin.
Juru taktik Hansi Flick
mengakui Die Roten--julukan
Muenchen--kesulitan saat
melawan Borussia Dortmund
di Allianz Arena, sebelum akhirnya menang dengan skor
tipis 3-2.
FC Hollywood sempat di
atas angin dengan unggul
dua gol melalui sumbangan
Corentin Tolisso (18’) dan
Thomas Mueller (32’). Di luar
dugaan, Dortmund yang bermain tanpa penyerang bintang Jadon Sancho, mampu
bangkit dan membalas.
Diawali kesalahan Benjamin Pavard yang kehilangan
bola di menit ke-39, Julian
Brandt mengakhiri serangan
Dortmund dengan tembakan
keras yang masuk gawang
Manuel Neuer dan mengubah
momentum pertandingan.
kedudukan seimbang di menit
ke-55 ketika Erling Haaland
mencatatkan nama di papan
skor.
Ketika pertandingan tampak
akan berakhir seri, Muenchen
membuktikan kualitas mereka. Delapan menit sebelum
bubaran, Joshua Kimmich
sukses merebut bola dari
Delaney di tengah lapangan,
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TROFI KELIMA: Kapten sekaligus kiper Bayern Muenchen Manuel Neuer mengangkat trofi Piala Super Jerman yang mereka

menangi setelah mengalahkan Borussia Dortmund 3-2, dini hari WIB kemarin. Itu merupakan trofi kelima yang direbut anak asuh
Hansi Flick musim ini.
bekerja sama dengan Lewandowski, sebelum menembak
bola ke gawang. Hitz menahannya, tapi Kimmich sambil
menjatuhkan diri menendang
bola liar itu untuk menjebol
gawang Dortmund. “Kami
ingin memenangi laga, tetapi
itu tidak semudah itu. Kami
sudah memimpin 2-0 dan
kemudian mempersulit diri
kami sendiri,” kata Flick.
“Namun, yang terpenting
bagi saya adalah kami memenangi pertandingan dan segala
sesuatu yang lain adalah sesuatu yang kami ingin lakukan
lebih baik,” lanjutnya.
Ini merupakan trofi kelima
Bayern di sepanjang tahun
ini menyusul raihan treble di
musim lalu, Bundesliga, DFBPokal, Liga Champions serta
juga meraih Piala Super Eropa
pada pekan lalu.
Kimmich lega mendapatkan tambahan trofi lagi. “Pada
akhirnya kami memiliki trofi.
Rasanya menyenangkan. Ka-

mi berjuang untuk Piala Super Jerman, kendati mungkin
bukan dengan permainan
terbaik kami,” jelasnya.

Pujian Solskjaer
Dari ajang Piala Liga Inggris, pelatih Manchester Uni-

ted Ole Gunnar Solskjaer
memuji permainan Juan Mata
saat membantu timnya menang telak 3-0 atas Brighton
and Hove Albion di babak
keempat Piala Liga Inggris di
Stadium Amex, dini hari WIB
kemarin.

‘Setan Merah’ melangkah ke
perempat final lewat tiga gol
kemenangan yang dilesakkan
Scott McTominay pada menit
ke-44, Juan Mata menit ke-73,
dan aksi gelandang Prancis
Paul Pogba menit ke-80.
“Penampilan luar biasa
Juan Mata. Dia adalah orang
yang menguasai bola dan sangat tenang. Saya tidak pernah terkejut saat dia bermain
seperti ini,” kata Solskjaer,
juru taktik asal Norwegia.
Juan Mata, kata dia, selalu
tampil semaksimal mungkin
ketika dipercaya turun ke atas
lapangan.
Ketenangan serta pengalaman sangat membantu dan
menjadi penyemangat bagi
pemain muda.
Melaju pula ke delapan besar, Manchester City yang unggul 3-0 atas Burnley. Anak asuh
Pep Guardiola unggul melalui
gol dua Raheem Sterling, satu
gol sumbangan Ferran Torres.
(AFP/Goal/Skysports/R-2)

Ducati Resmi Boyong Francesco Bagnaia
DUCATI secara resmi memilih Francesco Bagnaia sebagai pengganti
Andrea Dovizioso di Moto-GP musim 2021. Bagnaia bakal berduet
dengan dengan Jack Miller untuk memperkuat tim pabrikan Italia
tersebut.
Pembalap asal Italia yang juga merupakan juara Moto2 itu, saat
ini berada di tengah musim keduanya di Moto-GP berasama tim
satelit Pramac Racing. Penampilan pembalap yang akrab disapa
Pecco itu di Moto-GP sempat terganggu akibat cedera kaki sehingg
absen di tiga balapan.
Namun, performa Bagnaia di musim ini membuatnya menjadi
salah satu pembalap yang cukup menonjol dan patut diwaspadai.
Bahkan ia pernah mencetak podium perdana pada Moto-GP San
Marino. “Sangatlah penting untuk terus berinovasi dalam penelitian
dan pengembangan dan tidak takut untuk berinovasi menjadi lebih
baik,” kata CEO tim Ducati Claudio Domenicali, kemarin.
“Dan Pecco (Bagnaia) juga Jack tahun ini telah menunjukkan
bahwa mereka dapat memanfaatkan potensi Desmosedici GP kami,“
tuturnya. (Crash/Speedweek/Rif/R-2)

Klub Lanjutkan Program Latihan
SEJUMLAH klub sepak bola
memastikan tetap berlatih
dan melanjutkan program
meskipun Liga 1 2020 kembali
ditunda. Kesiapan tim akan tetap dimatangkan menghadapi
kompetisi yang bakal dilanjutkan bulan depan.
Pelatih Madura United Rahmad Darmawan mengatakan penundaan kompetisi
membuatnya bisa semaksimal
mungkin mempersiapkan tim.
Pelatih yang akrab disapa RD

itu memiliki banyak waktu
untuk mematangkan program
yang telah disusun sebelumnya. “Ya karena tentu idealnya
sebuah klub itu melakukan
pramusim dua bulan. Kita kemarin melakukan pramusim
itu satu bulan jadi menurut
saya juga kurang. Sehingga
sekarang ini ada waktu, ya
tentu saja kita manfaatkan
waktu. Walaupun tentu kita
akan memberikan masa recovery untuk pemain, mungkin

kita istirahatkan tetapi bukan
istirahat lama,” ungkap RD dilansir laman resmi PT Liga Indonesia Baru (LIB), kemarin.
RD memastikan bahwa tim
tidak akan diliburkan dalam
waktu yang cukup lama. Ia
masih akan melakukan evaluasi setelah melakukan swab
testt Selasa (29/9) lalu dan berencana menggelar uji coba
kembali dalam waktu dekat.
“Maksimum paling tiga hari
kita melihat hasil swab test, kita

tetap melakukan evaluasi. Kita
tetap membuat program uji
coba di minggu ini,” ujarnya.
Terpisah, Chief Operating
Officer (COO) Bhayangkara, Sumardji mengatakan
Bhayangkara FC memutuskan
tetap berlatih dan melanjutkan program. Timnya, kata
dia, jadi punya waktu lebih
banyak untuk mempersiapkan tim lebih baik ketika kompetisi bisa terlaksana November nanti. (Mal/DW/R-2)

LA LAKERS MENANG:

Pemain Los Angeles Lakers
Anthony Davis (kiri) beradu
cepat menjaringkan bola
saat mendapat kawalan dari
pemain Miami Heat Bam
Adebayo di final basket NBA
di Florida, AS, kemarin. Lakers
memenangi gim pertama
dengan 116-98.
AFP/KEVIN C COX

Ostapenko dan Kvitova Jejak Babak Ketiga
JUARA Prancis Terbuka 2017
Jelena Ostapenko asal Latvia
sukses menyingkirkan unggulan kedua asal Rep Ceko
Karolina Pliskova dengan dua
set langsung 6-4, 6-2.
Dengan kembali melenggang ke putaran ketiga di
Roland Garros untuk pertama
kalinya sejak 2017 silam, Ostapenko seolah ingin mengulang kembali kesuksesannya
di ajang grandslam tanah liat
tiga tahun lalu. “Pada awalnya
itu merupakan pertandingan
yang sulit, dia (Pliskova) me-

lakukan servis dengan sangat
baik,” ucap Ostapenko.
“Dan yang saya ketahui
untuk menghadapinya ialah
saya harus melakukan servis
dengan baik juga dan bermain
dengan agresif. Jelas dia unggulan kedua, dan permainanya sangat hebat, jadi saya
perlu melakukan permainan
tenis terbaik saya untuk mengalahkannya,” jelasnya.
Ostapenko yang telah membuat sejarah sebagai petenis
wanita yang tak diunggulkan
untuk pertama kali di era

tebuka dengan mengangkat
Coupe Suzanne-Lenglen pada
2017 lalu, kini kembali dengan
persiapan yang lebih matang.
Ia baru-baru ini merekrut
pelatih baru Thomas Hogstedt
untuk membantunya melakukan persiapan sebelum tampil
di Roland Garros.
Ostapenko, peringkat 43 dunia, membukukan 27 pukulan winners saat menghadapi
Pliskova. Di babak 32 besar
Ostapenko bakal menghadapi
juara AS Terbuka 2017 dan finalis Prancis Terbuka 2018, Sloane

Stephens (AS) atau petenis Spanyol, Paula Badosa.
Laju Ostapenko juga diikuti
juara Wimbledon dua kali, Petra Kvitova. Semifinalis Prancis Terbuka 2012 asal Republik Ceko yang kini menempati
unggulan tujuh itu mengalahkan petenis Italia peringkat 94
dunia Jasmine Paolini dengan
dua set langsung 6-3, 6-3. Ini
merupakan kemenangan ke25 Kvitova di Roland Garros
setelah berjuang menghadapi
perlawanan Paolini selama 84
menit. (AFP/Rif/R-2)

PT BANK NEO COMMERCE Tbk
(“Perseroan”)
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT Bank Neo Commerce, Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada :
Hari/Tanggal
T
: Rabu, 30 September 2020
Waktu
: Pkl. 14.27 sd. 15.45 WIB
T
Tempat
: PT Bank Neo Commerce Tbk
Gedung Gozco, Lantai 5
Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32
Jakarta Selatan
Mata Acara Rapat
p :
1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
2. Persetujuan atas Rencana Perseroan Melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada
Pemegang Saham Perseroan;
3. Persetujuan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam Rangka PUT IV.
Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi :
Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Independen
: Suprihadi
Komisaris
: Tjandra M. Gozali*)
Direksi
Direktur Utama
: Tjandra Gunawan*)
Direktur Kepatuhan
: Hardono Budi Prasetya
*) Mengikuti rapat melalui media konferensi video (video conference)
Kuorum Kehadiran :
RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sejumlah 89,16% yang mewakili 5.939.526.783 suara dari total 6.661.795.239
lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
Mekanisme Tanya
y Jawab :
Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan setelah pemaparan selesai.
Bila ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham maka dipersilahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu diikuti pengajuan
pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab hanya pertanyaan yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat. Selama Rapat berlangsung terdapat 2 (dua) pertanyaan/
pendapat untuk Mata Acara Rapat Pertama dan 1 (satu) pertanyaan/pendapat untuk Mata Acara Rapat Kedua serta untuk Mata Acara Rapat Ketiga tidak
terdapat pertanyaan/pendapat dari Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham mengenai Mata Acara Rapat.
Mekanisme Pengambilan
g
Keputusan
p
:
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
dilakukan pemungutan suara dengan cara menghitung jumlah saham yang tidak setuju, abstain maupun yang setuju.
Hasil Rapat
p :
Mata Acara Pertama Rapat
Menyetujui dan mengesahkan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengangkat Bapak Pamitra Wineka sebagai Komisaris Independen yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
atas penilaian kemampuan dan kepatutan (¿WDQGSURSHUWHVWW) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan periode masa jabatan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-Tahunan) yang ke-3 (tiga) dan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir
2. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-Tahunan) yang ke-3 (tiga) dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal,
namun demikian dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa
jabatannya berakhir.
3. Dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama/Independen
: Suprihadi
Komisaris
: Tjandra M. Gozali
Komisaris
: Pamitra Wineka *)
Direksi
Direktur Utama
: Tjandra Gunawan
Direktur
: Hardono Budi Prasetya
Direkturr
: Chen Jun*)
*) Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas
penilaian kemampuan dan kepatutan (¿WDQGSURSHUWHVWW) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
keputusan mata acara Rapat ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri
dan memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan
yang berlaku.
Mata Acara Kedua Rapat
1. Menyetujui dan mengesahkan pengeluaran saham dalam simpanan melalui Penawaran Umum Terbatas IV (PUT IV) kepada para pemegang saham dengan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) saham.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala
tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PUT IV, termasuk namun tidak terbatas pada :
a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PUT IV;
b. Menentukan harga pelaksanaan HMETD dalam rangka PUT IV;
c. Menetapkan alokasi penggunaan atas dana hasil dari PUT IV;
d. Menentukan kepastian jadwal pelaksanaan PUT IV;
e. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PUT IV, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen sehubungan
dengan pernyataan pendaftaran PUT IV untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
f. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
g. Mencatat seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia (BEI); dan
h. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PUT IV termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Ketiga Rapat
1. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan pelaksanaan PUT IV; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan
berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan pelaksanaan PUT IV, termasuk tetapi tidak terbatas untuk, membuat
atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang
termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada
pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.
Jakarta, 2 Oktober 2020
PT BANK NEO COMMERCE Tbk
Direksi

