
 

                                                                                



O
limpiade Tokyo 2020 
akan mengadakan upa-
cara pembukaan pada 
23 juli 2021 di National 
Stadium, Jepang. Na-
mun, menurut penye-

lenggara, gelaran kali ini paling sulit 
diselenggarakan.

Seperti dilansir dari Financial 
Times, Kamis (22/7), masalah mulai 
datang semenjak pandemic Covid-19, 
isu korupsi, hingga cuaca banyak 
diperdebatkan. Sejak tanggal 1 juli, 
sudah ada 58 orang terkonfirmasi 
positif termasuk peserta dan orang 
yang terlibat dalam olimpiade.

Mereka yang terkonfirmasi positif 
Covid-19 antara lain para atlet, ofisial, 
awak media, kontraktor, dan orang-o-
rang yang terlibat dalam olimpiade. 
Tercatat, 56.000 orang memasuki 
Jepang saat diadakannya Olimpiade 
Tokyo 2020.

Presiden IOC, Thomas Bach, 
menyatakan, pekan lalu, atlet yang 
berkunjung tidak akan menularkan 
infeksi ke populasi umum Jepang. 
Pernyataan tersebut sontak dikritik 
karena terlalu percaya diri dalam 
menghadapi wabah yang melonjak.

Banyaknya nama besar yang memu-
tuskan mundur dari gelaran ini dan ba-
nyaknya jumlah peserta yang dikaran-
tina, memunculkan kekhawatiran baru 
masyarakat serta meragukan untuk 
melanjutkan Olimpiade Tokyo 2020.

Gelombang penolakan semakin 
tinggi, ditambah dengan pengunjung 
asing yang dikabarkan melanggar atur-

an setempat, seperti beberapa orang 
yang meminum-minuman beralkohol 

di luar area yang ditentukan.
Staf Olimpiade asal Uzbekistan 

ditangkap atas tuduhan serang-
an seksual, dan empat 

kontraktor asal Inggris dan Amerika 
Serikat yang bekerja sebagai teknisi 
listrik untuk pertandingan di Olimpiade 
ditangkap atas tuduhan narkoba.

Seiko Hashimoto, presiden panitia 
penyelenggara Olimpiade Tokyo 2020, 
mengatakan, pada konferensi pers 
akhir pekan lalu, penyelenggara akan 
memperkuat langkah-langkah untuk 
mengantisipasi klaster Covid-19 lainnya.

Pemerintah telah mengatur penga-
manan Olimpiade Tokyo 2020 dengan 
sangat serius. Semua acara tidak akan 
bisa dihadiri penonton dan aktivitas di 
kampung atlet terus diawasi oleh penye-
lenggara dengan ketat.

Target 40 Besar
Sementara itu, Indonesia menarget-

kan masuk posisi 40 besar di Olimpiade 
Tokyo 2020. Hal itu disampaikan Ketua 
Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta 
Oktohari dalam jumpa pers virtual, 
Kamis (22/7).

“Kami tidak menargetkan medali, 
tetapi kenaikan peringkat. Targetnya 
adalah 40. Mudah-mudahan bisa naik 
enam peringkat ke atas,” ujar dia.

Raja Sapta saat ini sedang mendam-
pingi kontingen Indonesia di Tokyo. 
Indonesia mengirim 28 atlet yang 
akan berkompetisi di cabang olahraga 
(cabor) bulu tangkis, atletik, angkat 
besi, dayung, renang, atletik, panahan 
dan selancar.

Bulu tangkis dan angkat besi men-
jadi andalan Indonesia untuk meraih 
medali. Bulu tangkis pun mengisi 
kuota atlet terbanyak yakni 11, disusul 
angkat besi dengan lima atlet.

Raja Sapta menuturkan, 
Olimpiade Tokyo 2020 
berjalan sangat 
berbeda dari 
Olimpiade sebe-
lumnya. Selain 
karena pandemi 
Covid-19, perebut-

an medali juga 

sudah berlangsung sejak hari-hari awal.
“Karena tanggal 23, merupakan positi-

oning atau klasifikasi untuk panahan. Di 
tanggal 24 sudah ada potensi medali di 
panahan ganda campuran,” kata dia.

“Tanggal 25 ada Eko Yuli dan Deni 
dari angkat besi. Insyaallah potensi 
medali juga,” ujar Raja Sapta menam-
bahkan.

Sementara itu, Raja Sapta juga 
menuturkan Indonesia mendapat kuota 
ketiga terbanyak soal jumlah atlet di 
antara negara Asia Tenggara. Meskipun 
demikian, ia menuturkan KOI belum 
puas dengan kuota itu.

“Dari target 22 atlet yang bisa kita be-
rangkatkan ,ternyata kita bisa berangkat 
28 atlet, lebih baik dari target yang kita 
rencananakn. Tetapi itu tidak membuat 
kita puas karena Malaysia mengiriman 
30 atlet, Thailand 42 atlet. Jadi kalau di 
Asia Tenggara, kita di peringkat ketiga,” 
kata dia.

Di sisi lain, Indonesia mengutus 
10 orang untuk mengikuti upacara 
pembukaan Olimpiade Tokyo 2020, 
Jumat (23/7) besok di Tokyo Stadium. 
Atlet angkat besi, Nurul Akmal dan 
atlet selancar, Rio Waida akan menjadi 
pembawa bendera.

Dari 10 orang itu, beberapa di antara-
nya merupakan pelatih dan ofisial Chef 
de Mission (CdM) Indonesia, Rosan P. 
Roeslani menuturkan jumlah atlet yang 
ikut dibatasi demi menjaga kesehatan 
mereka yang akan bertanding.

“Kita mendapat masukan dari para 
pelatih agar mengkonsentrasikan para 
atlet untuk pertandingan dalam rang-
ka memastikan kesehatan mereka,” 
ujar Rosan. (ant/b1)

TOKYO - Acara pem-
bukaan Olimpiade Tokyo 
2020, Jumat (23/7), hanya 
disaksikan langsung oleh 
950 orang. Panitia melarang 
penonton umum menyak-
sikan secara langsung di 
Stadion Nasional.

Sebanyak 950 orang yang 
diperkenankan menyaksi-
kan acara pembukaan ter-
masuk di antarannya adalah 
ofisial dan jurnalis.

Selain kelompok itu akan 
ada pengisi acara dan atlet 
yang berpartisipasi dalam 
Olimpiade. Hal ini disampai-
kan Hidemasa Nakamura, 
kepala pusat operasi utama 
Tokyo 2020 dalam jumpat 
pers, Kamis (22/7).

Sebelumnya, Presiden 
Tokyo 2020, Seiko Hashi-
moto mengharapkan upa-
cara pembukaan olimpiade 
menjadi acara khidmat. 
Olimpiade Tokyo 2020 akan 
resmi dibuka oleh Kaisar 
Jepang Naruhito.

Karena situasi pandemi 
ini, kami ingin sebanyak 
mungkin orang melihat 
keadaan pemulihan. “Kon-
disi Ini tidak akan menjadi 
festival. Apa yang saya 
pikirkan adalah bahwa kita 
akan mengadakan upa-
cara yang khidmat tetapi 
dengan semangat pemulih-
an,” ujar Presiden Tokyo 
2020, Seiko Hashimoto. 
(b1)
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Oleh F Rio WintoPenyelenggara  
Olimpiade Tokyo 2020 

harus menghadapi 
banyak masalah 

yang muncul jelang 
pembukaan pada 23 Juli 
2021. Hal itu dimulai dari 
masalah infeksi Covid-19, 

skandal rasisme, 
duwgaan pemerkosaan, 

dan atlet yang hilang.

JAKARTA - Direktur 
acara pembukaan Olimpiade 
Tokyo 2020, Kentaro Koba-
yashi dipecat karena video 
sketsa sandiwara komedi 
beberapa tahun lalu yang 
merujuk Holocaust. Koba-
yashi membuat candaan 
soal Holocaust di video sket-
sa tahun 1998 yang muncul 
secara online jelang upacara 
pembukaan Olimpiade Tok-
yo pada Jumat (23/7).

Holocaust adalah peristiwa 
genosida umat Yahudi di 
Eropa saat Perang Dunia 
II. Selama 1941-1945 Nazi 
membantai sekitar 6 juta 
orang Yahudi di wilayah 
pendudukan mereka. Jum-
lah itu setara dua pertiga 
warga Yahudi di Eropa.

“Terungkap bahwa 
selama pertunjukan sebe-
lumnya, dia menggunakan 
bahasa yang mengejek 
fakta sejarah yang tragis. 
Panitia penyelenggara telah 
memutuskan membebas 
tugaskan Kobayashi,” kata 
ketua Olimpiade Tokyo 
2020, Seiko Hashimoto.

Dalam sketsa tersebut, 
Kobayashi dan rekan kome-
dinya berpura-pura menjadi 
sepasang entertainer TV 
anak-anak terkenal.

Saat mereka melakukan 
brainstorming kegiatan yang 
melibatkan kertas, Koba-
yashi menujuk beberapa 
potongan boneka kertas 
dengan mengatakan “mari 
kita mainkan Holocaust,” 
yang mengundang gelak 
tawa penonton.

Pasangan itu kemudian 
bercanda tentang bagaima-
na seorang produser televisi 
marah dengan saran dari 

kegiatan Holocaust. Sketsa 
itu mengejutkan sejumlah 
kalangan di Jepang.

“Tidak dapat dielak-
kan bahwa mereka akan 
menghadapi bola api kritik,” 
tulis seorang penonton 
online,walaupun yang lain 
mempertanyakan reaksi 
saat ini terhadap sketsa 
yang berusia lebih dari dua 
dekade itu.

Dalam sebuah pernya-
taan, Kobayashi meminta 
maaf.

“Dalam sebuah video 
yang dirilis pada 1998 untuk 
memperkenalkan komedian 
muda, sebuah sandiwa-
ra yang saya tulis berisi 
baris-baris yang sangat tidak 
pantas. Itu saat saya tidak 
bisa mendapatkan tawa 
seperti yang saya inginkan. 
Dan, saya mencoba menarik 
perhatian orang dengan 
cara yang dangkal,” ujar 
Kobayashi.

Kobayashi, seorang tokoh 
teater terkenal di Jepang, 
adalah anggota terakhir dari 
tim acara pembukaan yang 
mundur dengan memalukan.

Pada Senin sebelumnya, 
komposer upacara pembu-
kaan Olimpiade mengun-
durkan diri menyusul protes 
atas wawancara lama. Dia 
melakukan perundungan 
kepada teman sekolahnya 
yang seorang penyandang 
disabilitas.

Direktur kreatif untuk 
upacara pembukaan dan 
penutupan, Hiroshi Sasaki, 
juga mengundurkan diri 
pada Maret setelah men-
yarankan seorang komedian 
berbadan subur tampil 
sebagai babi. (b1)

DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)

Jumat, 23 Juli 2021
Ukr. 2 kolom x 140 mm BW

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

DAN LUAR BIASA
PT DUTA ANGGADA REALTY Tbk

Bersama ini Direksi PT Duta Anggada Realty Tbk, selanjutnya 
disebut “Perseroan” akan menyelenggarakan Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2020 dan Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Selasa, 
tanggal 31 Agustus 2021 bertempat di Assembly Hall, Citywalk 
Sudirman Lt 5, Jalan K.H.Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat.
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan 
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 
Terbuka dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka 
Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui 2 (dua) surat 
kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional,                                         
eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web 
Perseroan (www.dutaanggadarealty.com) pada tanggal 9 Agustus 2021.
Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili 
dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat 
dalam daftar pemegang saham Perseroan dan/atau pemilik saldo 
saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif 
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan 
perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada 
tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa pemegang saham baik 
sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per 
dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan berhak 
memberikan usulan terkait agenda rapat termasuk melakukan 
penambahan agenda dengan ketentuan yang bersangkutan harus 
mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku 
penyelenggara RUPS selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum 
tanggal Pemanggilan Rapat atau tanggal 2 Agustus 2021 dengan 
disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dengan 
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.

Jakarta, 23 Juli 2021

PT Duta Anggada Realty Tbk
Direksi
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PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan 
kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan 
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar 
Biasa (“Rapat”) pada hari Selasa, 31 Agustus 2021.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan 
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka 
(“POJK 15/2020”), maka Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari 
Senin, 9 Agustus 2021 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web 
Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI.
Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya 
tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang 
saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 
(“KSEI”) pada hari Jumat, 6 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat adalah 
Pemegang Saham yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 
Pasal 16 POJK 15/2020 dan wajib menyampaikan secara tertulis usulan 
mata acara Rapat kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari 
sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.
Informasi Tambahan bagi Pemegang Saham
Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 
yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta 
memperhatikan Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020, Perseroan menghimbau 
kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui eASY.
KSEI yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa 
secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. 
Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir 
dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat yaitu tanggal 9 Agustus 2021 
sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 30 
Agustus 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
Keterangan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa kehadiran 
dan hak suara akan disampaikan pada saat Pemanggilan Rapat.

Cikarang, 23 Juli 2021
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.

Direksi

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  

TAHUNAN DAN LUAR BIASA 
PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK

JABABEKA & CO.

JAKARTA – Aktor Chicco Jerikho 
mengungkapkan cara agar terhindar 
dari infeksi virus Covid-19. Hal yang 
utama adalah menerapkan gaya hidup 
sehat setiap hari.

“Saya selalu mengonsumi makanan 
bergizi dengan memperbanyak makan 
protein dan serat, serta cukup karbo-
hidrat. Selain itu, saya juga minum 
suplemen vitamin C, D, dan zinc, 
olahraga teratur, serta cukup tidur dan 
tidak tidur terlalu malam” kata Chicco 
dalam jumpa pers peluncuran Hemavi-
ton Action Total Care Imunup secara 
daring, Kamis (22/7).

Sementara itu, Senior of Head Brand 
Communication & Content Strategy 
Hemaviton, Diana Theodora mengata-
kan, apa yang dilakukan Chicco sudah 
benar. 

“Makanan begizi, olahraga, tidur 
cukup, dan minum suplemen vitamin, 
dapat meningkatkan imunitas agar ter-
hindar dari infeksi Covid-19. Suplemen 
diperlukan untuk mencukup kebutuhan 
vitamin dan mineral yang mungkin 
t i d a k  t e r c u k u p i dari 
mengonsumsi 
makanan 
sehari-hari,” 

terang Diana Theodora.
Kemudian, dokter spesialis penyakit 

dalam dr Tities A Indra, Sp.PD. menga-
takan, adapun vitamin dan mineral yang 
utama dibutuhkan untuk mencegah dan 
juga menyembuhkan Covid-19 adalah 
vitamin C dan D serta mineral zinc (Zn). 

“Vitamin C dan D serta mineral zinc 
adalah tiga zat gizi mikro (mikronutrin) 
yang sangat dibutuhkan untuk mening-
katkan imunitas tubuh, terlebih bagi 
yang sedang terinfeksi Covid-19” tegas 
drTities.

Fungsi vitamin C, terang dr.Tities, ada-
lah sebagai antioksidan untuk mencegah 
radikal bebas yang dapat merusak sel-sel 
tubuh, meningkatkan imunitas di tingkat 
sel, memperbaiki integritas pembuluh 
darah, ko-faktor berbagai enzim di dalam 
tubuh, membantu penyerapan zat besi 
dari makanan, meningkatkan produksi 
kolagen untuk kekenyalan kulit, mem-
perbaiki sel tubuh, dan mempercepat 
penyembuhan luka. 

“Bagi penderita Covid-19, vitamin C 
berfungsi untuk menurunkan reaksi in-
flamasi, stres oksidatif, sepsis, dan acute 
respiratory distress syndrom atau ARDS,” 
papar dr Tities.

Selain dari supelemen, sumber 

utama vitamin C berasal dari makanan 
sehari-hari, di antaranya sayuran dan 
buah-buahan. Buah seperti jambu biji, 
jeruk, mangga, pepaya, tomat, anggur, 
stroberi, kiwi, chery, semangka, dan 
melon, mengandung vitamin C. Sedang-
kan sayuran sumber vitamin C adalah 
kol, brokoli, kembang kol, toge, sawi, 
dan kale. “Kebutuhan vitamin C per hari 
untuk orang dewasa berkisar antara 500-
1.000 mg,” ujar dr Tities.

Studi di China (Zhao B, 2020), ungkap 
dr Tities, pemberian dosisi 
tinggi vitamin C pada pa-
sien Covid berat terbukti 
menurunkan inflamasi, 
memperbaiki kadar O2, 
dan kegagalan organ. 

Tak kalah menggembira-
kan, studi di AS (Krishnan, 
2020) membuktikan, se-
banyak 79 pasien Covid-19 
dengan kasus pneumonia 
yang membutuhkan 
ventilator, terbukti turun 
angka kematiannya setelah 
diberikan vitamin C.

Studi di Pakistan (Kumari 
P, 2020), kasus Covid-19 
dengan pneumonia yang 
mendapatkan vitamin C 50 
mg/kg/hari IV, terbukti 
masa rawat inap pasien 
menjadi lebih pendek dan 
bebas gejala lebih cepat bila 
dibandingkan kontrol atau 
yang tak diberi vitamin C.

Defisiensi Vitamin D 
dan Mineral Zinc

Setali tiga uang dengan 
vitamin C, vitamin D pun 
berperan meningkatkan 
imunitas tubuh. Padahal, 
selama ini, vitamin D 
hanya dikenal sebagai 
pembentuk tulang kuat 
bersama kalsium. 

“Vitamin D berfungsi 

sebagai imunomodulator atau pengatur 
imunitas tubuh, mengatur kerja berba-
gai gen sehingga mencegah berbagai 
penyakit kronis, dan mengoptimalkan 
kerja sel-sel tubuh,” jelas drTities.

“Pada pasien Covid-19, vitamin D 
mencegah terjadinya badai sitokin dan 
badai bradykinin, serta mempercepat 
pemulihan dan hasil PCR negatif, serta 
menyeimbangkan ACE/ACE2 dengan 
menekan renin, dan mengatasi stres 
oksidatif,” tambah dr Tities (nan)

Chicco Jerikho

Brasil Menang
Bek Jerman, Felix Uduokhai (tengah) dan pemain tengah Jerman, Anton Stach 
(kanan) bertabrakan saat pemain depan Brasil, Richarlison melakukan tembakan 
ke arah gawang saat pertandingan sepak bola putaran pertama grup D sepakbo-
la putra Olimpiade Tokyo 2020 antara Brasil vs Jerman di Stadion Internasional 
Yokohama di Yokohama, Jepang, Kamis (22/7/2021). Brasil menang 4-2. 
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