
Siloam Surabaya berikan bantuan  
untuk polda Jatim

Hasil negatif ini membuat banyak 
fans Juventus di media sosial 
mendesak agar pelatih Juventus, 

Maurizio Sarri segera dipecat. Tagar 
#Sarriout menjadi trending topic di 
Twitter. Sarri dinilai tak layak mena-
ngani klub sebesar Juventus.

“Saya tidak peduli kami kehilangan 
piala ini. Kami bisa memenangkannya 
lagi tahun depan. Kami perlu memecat 
pelatih bodoh ini dari tim, bila tidak 
kami takkan pernah memenangi gelar 
juara lagi,” ujar warganet bernama 
Saif.

Desakan Sarri dipecat tak hanya ber-
dasarkan kekalahan dari Napoli saja. 
Dalam dua laga awal pasca libur pan-
jang virus corona Covid-19, Juventus 
tampil sangat buruk. Juventus tak bisa 
membuat gol sama sekali. Di semifinal 
Coppa Italia leg kedua, Juventus cuma 

bermain imbang tanpa gol dengan AC 
Milan.

“#sarri #sarriout dengan cara Juven-
tus bermain malam ini, jelas bahwa pria 
ini tidak tahu apa-apa. Bagaimana Anda 
bisa kehilangan dua final piala dalam 
satu musim dengan tim seperti Juven-
tus #Sarri #Sarriout,” ujar warganet 
lainnya.

Adu Penalti
Pertandingan antara Juventus mela-

wan Napoli harus dilanjutkan ke adu 
penalti setelah kedua tim gagal mem-
buat gol selama 90 menit pertandingan. 
Tak ada extra time karena tim-tim baru 
bermain lagi usai tiga bulan rehat pan-
demi virus corona Covid-19.

Dalam drama adu penalti, dua penen-
dang awal Juventus gagal menunaikan 
tugasnya. Tendangan Paulo Dybala di-

tepis Alex Meret. Sedangkan eksekusi 
Danilo melambung. Empat eksekutor 
Napoli semuanya bisa memperdaya 
Gianluigi Buffon.

Kegagalan ini menambah panjang 
rekor buruk pelatih Juventus Maurizio 
Sarri. Pada Desember 2019, Sarri juga 
gagal membawa Juventus juara Piala 
Super Italia. Juventus kalah dari Lazio 
ketika itu.

Sarri sepanjang karier melatihnya 
memang belum pernah bisa meraih ge-
lar bergengsi di Italia. Kutukan tersebut 
terus berlanjut walaupun sudah pindah 
ke Juventus dan menangani pemain 
bertabur bintang. Padahal, Sarri meng-
incar trofi perdananya sebagai allena-
tore Juventus

Prestasi terbaik pria berusia 61 tahun 
itu hanya membawa Chelsea juara 
Liga Europa. Ironisnya, pelatih Napoli, 
Gennaro Gattuso justru sudah berhasil 
meraih gelar juara perdana di Italia. 
Padahal karier melatih Gattuso baru 
seumur jagung.

Laga Reuni
Bagi Sarri, Napoli berjumpa Juven-

tus dalam final Coppa Italia  menjadi 
laga reuni. Sarri melawan Napoli yang 
merupakan mantan klubnya.

Musim lalu, Sarri menangani Chel-
sea, setelah tiga musim melatih Napoli. 
Sarri pergi dari Napoli dan meninggal-

kan hubungan buruk dengan pemilik 
klub, Aurelio De Laurentiis.

Sarri mengklaim bahwa dia baru tahu 
dirinya dipecat Napoli dan digantikan 
Carlo Ancelotti melalui pemberitaan 
di televisi. Sementara, De Laurentiis 
berbalik menyalahkan Sarri yang diang-
gapnya tidak setia.

“Sarri mengkhianati saya. Dia pergi 
dengan alasan vulgar yakni uang, me-
maksa saya untuk berubah, dan dia ma-
sih memiliki dua tahun di kontraknya,” 
ujar De Laurentiis kepada Corriere dello 
Sport.

Sarri mulai melatih Juventus awal 
musim ini setelah hanya bekerja untuk 
Chelsea selama satu tahun, dan mem-
persembahkan trofi Liga Europa untuk 
klub London Barat tersebut.

Juventus sudah 14 kali merebut trofi 
Coppa Italia. Sedangkan, Napoli sendiri 
baru mengoleksi lima gelar Coppa 
Italia.

Kembalinya Sarri ke markas Napoli, 
Stadion San Paolo, untuk pertama 
kalinya, berakhir dengan kekalahan 
Juventus 2-1 dalam laga Serie A pada 
Februari lalu. Napoli sekarang dita-
ngani Gennaro Gattuso.

Napoli dan Juventus terakhir kali 
bertemu di final Coppa Italia terjadi de-
lapan tahun silam. Kala itu, Napoli juara 
berkat gol Edinson Cavani dan Marek 
Hamsik dengan skor akhir 2-0.

Oleh F Rio Winto

 JAKARTA - Juventus meraih hasil buruk dalam final 
Coppa Italia 2019-2020. I Bianconeri, sebutan Juventus, 
gagal menjadi juara usai kalah dari Napoli 2-4 lewat adu 
penalti, di di Stadion Olimpico, Roma, Kamis (18/6) dini 
hari.
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SURABAYA - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) terus 
menunjukkan dukungan terhadap upaya pemerintah 
memerangi pandemi virus corona atau Covid-19. Me-
lalui unit bisnisnya yaitu Siloam Hospitals Surabaya, 
LPKR memberikan donasi alat pelindung diri (APD) 
berupa 20.000 masker, 1.000 pelindung muka (face 
shield), dan 5.000 gown kepada kepolisian daerah Jawa 
Timur (Polda Jatim).

Direktur dan CEO Siloam Hospitals Surabaya, dr 
Maria M Padmidewi SpPK, melakukan penyerahan se-
cara simbolis donasi tersebut kepada Kapolda Jatim, 
Irjen Pol Muhammad Fadil Imran, di Mapolda Jatim, 
Rabu (17/6/2020).

Kapolda Jatim, Irjen Pol Muhammad Fadil Imran 
menyampaikan apresiasi dan perhargaan atas inisi-
atif dan kerja sama dari kelompok Lippo dan Siloam 
Hospitals.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi se-
tinggi-tingginya atas donasi bagi Polda Jatim. Donasi 
berupa alat pelindung diri ini sangat berguna dan 
bermanfaat bagi anggota kami yang terus bertugas 
melayani masyarakat di tengah pandemi Covid-19,” 
tutur Irjen Muhammad Fadil Imran.

Sementara itu, dr Maria M Padmidewi SpPK me-
ngatakan, adanya bantuan ini juga merupakan bentuk 
saling mendukung dari antar pihak atau sektor untuk 
sama-sama memutus rantai penyebaran virus corona.

“Petugas polisi juga merupakan ujung tombak 
terdepan yang terus bekerja untuk menjaga keaman-
an dan ketertiban masyarakat di masa pandemi ini. 
Bantuan ini tentunya akan bermanfaat sebagai perlin-
dungan diri dan juga dapat mengangkat spirit setiap 
personel kepolisian yang bertugas setiap harinya,” 
ujar dr Maria.

Dalam merespons pandemi Covid-19, Siloam Hospi-
tals Surabaya menerapkan protokol kesehatan yang 
ketat di gedung utama rumah sakit untuk keamanan 
pasien, pengunjung, dokter, perawat, dan tenaga 
medis.

Protokol kesehatan tersebut antara lain adalah 
seperti skrining sebelum masuk rumah sakit, pemi-
sahan pasien bergejala dan tanpa gejala, mewajibkan 
pemakaian masker, disinfeksi setiap bagian rumah sa-
kit setiap waktu, serta memberlakukan limitasi akses 
masuk dan jumlah pengunjung rawat inap.

Bagi mereka yang memiliki gejala terpapar virus 
corona dengan riwayat risiko seperti kontak dengan 
ODP, PDP, atau terkonfirmasi positif Covid-19, maka 
tenaga medis akan langsung mengarahkan ke area 
isolasi yang telah dikhususkan.

Selain menerapkan langkah-langkap pencegahan 
dalam lingkungan rumah sakit, Siloam Hospitals Su-
rabaya ikut serta mengambil bagian dalam menangani 
pasien Covid-19 dalam area yang dikhususkan.

Area khusus ini disiapkan bagi pasien dengan 
indikasi Covid-19 yang terpisah dari gedung utama. 
Seluruh ruangan yang dikhususkan telah diatur dalam 
kondisi bertekanan negatif dan sesuai dengan keten-
tuan organisasi kesehatan dunia (WHO). (ros)

Napoli Juara Coppa Italia 
Penyerang Napoli Lorenzo Insigne (kiri) bersama rekan satu tim mengangkat trofi Coppa Italia dan merayakan keberhasilan mereka usai mengalahkan Juventus dalam pertandingan final sepak bola 
Coppa Italia di stadion Olimpiade di Roma, Italia, Rabu (17/6/2020) malam waktu setempat.Napoli menjadi juara setelah menang adu penalti 4-2 atas Juventus di partai final. 

JAKARTA - David Luiz mengaku 
bersalah setelah Arsenal dibantai 
Manchester City 0-3, Kamis (18/6) 
dini hari. Dia menilai banyak 
membuat kesalahan sehingga 
timnya kebobolan tiga gol di Etihad 
Stadium.

Luiz menjadi sorotan setelah 
membuat kesalahan dalam dua gol 
City. Bek Arsenal asal Brasil itu 
salah mengendalikan bola sehingga 
membuat Raheem Sterling mence-
tak gol pada menit ke-45.

Di babak kedua, Luiz menja-
tuhkan Riyad Mahrez di kotak 
terlarang. Dia pun diusir wasit dan 
penalti City mampu dilesakkan 
Kevin de Bruyne.

Bermain 10 orang membuat 
Arsenal kesulitan mengem-
bangkan permainan. Mereka 
pun kembali kebobolan oleh 
Phil Foden pada menit ke-90. 
Kekalahan Arsenal itu membuat 
Luiz mengambil tanggung jawab 
untuk disalahkan.

“Ini bukan kesalahan tim, tetapi 
ini kesalahan saya. Tim bermain 
bagus, pemain lain juga demikian 
namun ini murni kesalahan saya. 
Saya seharusnya bisa membuat 
keputusan lain. Saya tak mau mem-
buat alibi lain, itu saja,” ujar Luiz 
seperti dilansir Sky Sports.

Luiz mengatakan, waktunya di 
Arsenal tinggal 14 hari. “Tentu saja 
saya masih ingin bertahan di sini, 
tapi tunggu saja keputusannya,” 
kata dia. (rw)

JAKARTA - Yayasan Upaya Indonesia 
Damai atau juga dikenal sebagai United 
in Diversity (UID), Kamis (18/06) 
menyumbangkan 300 ribu masker 
medis kepada Tentara Nasional Indo-
nesia (TNI) yang diterima oleh Asisten 
Teritorial Panglima TNI, Mayjen TNI 
George Elnadus Supit, di Markas Besar 
TNI Cilangkap. Sumbangan masker ini 
dimaksudkan untuk didistribusikan ke-
pada rumah sakit, petugas medis, dan 
masyarakat yang membutuhkan. 

Sumbangan kepada TNI tersebut 
merupakan bagian dari 6 juta masker 
medis yang telah dan akan disalurkan 
oleh yayasan yang didukung penuh 
Gajah Tunggal Group, demi memban-
tu upaya penanggulangan pandemi 
Covid-19. Sejak awal Mei, UID telah 

membagikan lebih dari 4 juta masker, 
antara lain kepada Gugus Tugas Perce-
patan Penanganan Covid-19, sejumlah 
pemerintah daerah, Palang Merah 
Indonesia, serta komunitas-komunitas 
masyarakat. Pada 30 Mei lalu juga telah 
diserahkan bantuan 300 ribu masker 
kepada Kepolisian RI.

Ketua UID, Tuti Hadiputranto, me-
nyampaikan penghargaan yang tinggi 
kepada TNI yang sejak awal telah terjun 
menangani pandemi Covid-19. Mulai 
dari penanganan ratusan warganegara 
RI yang pulang dari Wuhan awal Maret 
lalu, sampai penyediaan rumah sakit-ru-
mah sakit dari ketiga angkatan, beserta 
para dokter dan tenaga medisnya. Dan 
kini TNI bersama Polri sudah diterjun-
kan pula untuk menjaga ketertiban dan 

kepatuhan warga dalam menjalankan 
protokol kesehatan yang ditentukan un-
tuk memasuki kehidupan beradaptasi 
dengan wabah virus Corona.

“Sumbangan masker medis ini adalah 
wujud dari keterpanggilan UID dan Ga-
jah Tunggal Group untuk bersama TNI, 
melakukan pencegahan dan penanganan 
terhadap wabah Covid-19, serta kesiap-
an menerapkan kebiasaan baru yang 
sehat, aman, namun bisa tetap produktif 
dalam menjalankan kegiatan sehari 
hari,” kata Tuti dalam keterangan pers.

Ia pun tak lupa mempromosikan 
masker medis buatan 
dalam negeri tersebut, 
yang dikatakannya, lebih 
halus, lebih nyaman, dan 
terjamin aman. 

Acara penyerahan masker tersebut 
juga dihadiri oleh Letjen TNI Purn. 
Tarub. Baginya ini adalah semacam 
kunjungan nostalgia ke markasnya 
dulu, saat menjabat sebagai Kepala Staf 
Umum ABRI (1996-1998). Tarub kini 
adalah pimpinan di salah satu perusaha-
an dalam Gajah Tunggal Group. 

Ia menyatakan optimis dengan keter-
libatan TNI dan Polri mengawal kenor-
malan baru, kegiatan masyarakat bisa 
berjalan dengan tertib dan terjaga dari 
ancaman wabah penyakit, dan kegiatan 
ekonomi bisa bergerak kembali. (nan)

PENGUMUMAN RENCANA  
RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 
DANA INVESTASI INFRASTRUKTUR BOWSPRIT 

INTEGRATED INFRASTRUCTURE 1 
(“DINFRA BOWSPRIT INTEGRATED INFRASTRUCTURE 1”)
PT Bowsprit Asset Management, berkedudukan di Jakarta selaku 
Manajer Investasi, dengan ini mengumumkan rencana pelaksanaan 
Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (“RUPUP”) atas DINFRA 
BOWSPRIT INTEGRATED INFRASTRUCTURE 1, yang rencananya 
akan diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 17 Juli 2020
Waktu : 09:00 WIB - selesai
Tempat : Hotel Aryaduta Tugu Tani 
  Mezzanine Ballroom - Lantai M
    Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48
    Jakarta 10110
Adapun mata acara agenda RUPUP akan disampaikan secara rinci 
dalam pemanggilan RUPUP kepada para Pemegang Unit Penyertaan 
DINFRA Bowsprit Integrated Infrastruktur 1 yang akan disampaikan 
melalui situs web Manajer Investasi dan 1 (satu) surat kabar harian 
berbahasa indonesia yang berperedaran Indonesia pada tanggal  
3 Juli 2020.
Sebagai informasi, Pemegang Unit Penyertaan yang berhak hadir 
dalam RUPUP adalah Pemegang Unit Penyertaan yang namanya 
tercatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan DINFRA Bowsprit 
Integrated Infrastructure 1 pada Bank Kustodian pada 7 (tujuh) hari 
sebelum tanggal penyelenggaraan RUPUP.
Rincian atas mata acara agenda RUPUP DINFRA Bowsprit Integrated 
Infrastructure 1 tersedia di Manajer Investasi. 
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui oleh publik.
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OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK BTN TAHAP I TAHUN 2017
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, dalam hal ini 
bertindak selaku Emiten dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta 
Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan 
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Akta No.02 tanggal 02 Mei 2017 
beserta pengubahan-pengubahannya, yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari 
Warsito, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan 
ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi PUB Obligasi Berkelanjutan III Bank 
BTN Tahap I Tahun 2017 (“Pemegang Obligasi”) bahwa Emiten dan Wali Amanat akan 
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) di Jakarta pada hari Jumat, 
tanggal 10 Juli 2020.
Adapun untuk pemanggilan RUPO tersebut akan diiklankan dalam 1 (satu) surat kabar harian 
yang terbit pada tanggal 26 Juni 2020.  

Jakarta, 19 Juni 2020

EMITEN WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
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