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 Laga tanpa Penonton dan Tempat Netral
KOMISI Disiplin (Komdis) AFC menjatuhkan sanksi terhadap 
PSSI. Sanksi tersebut diberikan lantaran ulah suporter Indonesia 
yang terjadi pada laga Pra-Piala Asia U-23 2016 melawan Timor 
Leste dan Korea Selatan, 27 dan 31 Maret 2015.

Sanksi itu diputuskan Komdis AFC dalam sidang mereka 
yang digelar pada 18 dan 19 Mei 2015. AFC pun menjatuh-
kan sanksi denda sebesar US$20 ribu (Rp263 juta) lantaran 
pelanggaran Pasal 76 ayat 67 Kode Disiplin AFC dalam dua 
kesempatan. 

PSSI juga diperintahkan untuk menggelar laga timnas In-
donesia kategori pria yang merepresentasikan pertandingan 
internasional level A dalam kompetisi yang digelar AFC. 
Artinya, sanksi itu bakal berlaku ketika timnas Indonesia 
menjamu Irak di Pra-Piala Dunia 2018 (16/6). AFC juga men-
jatuhkan sanksi terhadap PSSI agar menggelar laga timnas 
berikutnya di tempat netral saat menjamu Thailand Oktober 
nanti. (Goal.com/R-1)

 Musim Depan Jadi Kiprah Terakhir
MUSIM depan akan men-
jadi kiprah terakhir Kobe 
Bryan bersama Los Ange-
les Lakers di NBA. Kobe 
sudah 20 tahun berkarier 
di Lakers dan menghasil-
kan lima cincin NBA.

“Ia telah mengisyarat-
kan hal itu kepada saya,” 
kata General Manag-
er Los Angeles Lakers 
Mitch Kupchak kepada 
radio SiriusXM NBA. “Ia 
berada di tahun terakhir 
pada kontraknya. Tidak 
ada diskusi-diskusi yang 
telah dilakukan. Saya ti-
dak berpikir hal itu akan terjadi.” 

Pemain berusia 36 tahun itu bermain untuk Lakers untuk selu-
ruh kariernya di NBA, tetapi ia diganggu berbagai cedera dalam 
beberapa musim dan tidak mampu menampilkan permainan 
terbaik. Pada April 2013 Kobe menderita robek tendon achilles. 
Namun, Lakers tetap memperpanjang kontraknya dua tahun 
dengan nilai US$48,5 juta yang membuatnya menjadi pemain 
dengan gaji terbesar di NBA sekaligus membuat dirinya menjadi 
pemain pertama yang bermain untuk klub yang sama selama 20 
tahun. (AFP/AP/Gnr/R-1)

 PRSI Perketat Mutasi Atlet Akuatik
DALAM menangkal maraknya perselisihan antardaerah dalam 
memperebutkan atlet jelang penyelenggaraan Pekan Olahraga 
Nasional, Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indone-
sia (PB PRSI) akan memperketat proses mutasi atlet dari satu 
daerah ke daerah lainnya dengan menerbitkan kartu anggota 
PRSI.

Dengan kartu tersebut, Ketua Umum PB PRSI Sandiaga Sala-
hudin Uno berharap kekisruhan perebutan atlet tidak terjadi di 
cabang olahraga akuatik jelang pelaksanaan PON. Kartu tersebut 
akan memuat data diri atlet beserta data prestasi sang atlet sejak 
menjadi anggota PRSI.

“Ide ini murni untuk menanggulangi banyaknya perebutan 
atlet yang terjadi saat menjelang PON. Kami prihatin akan hal 
itu. Makanya dengan kartu ini kami coba mengikuti aturan 
yang ada soal mutasi agar atlet jangan tiba-tiba menjadi milik 
daerah lain. Intinya kami ingin olahraga akuatik juga maju,” 
kata Sandiaga. (Gnr/R-1)

 Pertahanan Cavaliers Jadi Kunci Kemenangan
CLEVELAND Cavaliers mam-
pu mengatasi perlawanan 
Atlanta Hawks 94-82 pada gim 
kedua final Wilayah Timur 
NBA di Philips Arena, kemarin 
dini hari, meski Kyrie Irving 
absen bermain. Kemenangan 
itu membuat Cavaliers untuk 
sementara menang 2-0

Peraih empat kali most va-
luable player (MVP) LeBron 
James mencetak 30 angka, 11 
assist, dan 9 rebound. Apiknya 
penampilan James membuat 

Hawks yang menjadi ung-
gulan teratas Wilayah Timur 
itu harus takluk untuk kedua 
kalinya secara beruntun.

Dengan format the best of 
seven, Cavaliers hanya butuh 
dua kemenangan lagi untuk 
lolos ke fi nal untuk menant-
ang pemenang antara Golden 
State Warriors dan Houston 
Rockets. Rockets untuk semen-
tara unggul 2-0.

Menurut James, permainan 
bertahan timnya merupa-

kan kunci kemenangan atas 
Hawks. “Itulah tempat kami 
menggantungkan harapan,” 
kata James. 

“Kami merupakan tim ber-
tahan nomor satu dan bagi 
kami untuk dapat meraih 
kemenangan kami harus ber-
tahan dengan baik dan itulah 
yang kami lakukan.” 

Dalam laga itu, Cavaliers 
tidak diperkuat Irving yang 
memiliki rata-rata 18,9 angka 
dam 3,5 assist karena masa-

lah pada lutut kirinya. Pelatih 
Cleveland David Blatt pun 
tak berani memasang Irving 
karena dokter meminta sang 
pemain untuk istirahat.

“Saya tidak mau ambil 
risiko. Irving butuh istira-
hat karena cederanya sangat 
mengganggu,” jelas Blatt.

Atlanta sebenarnya juga 
diganggu sejumlah masalah 
cedera. DeMarre Carroll yang 
mengalami cedera lutut pada 
pertandingan pertama ber-

main sejak awal dan tampil 
selama 34 menit.

Namun, La Horford dan 
Kyle Korver mengalami ce-
dera pada babak kedua. Hor-
ford hanya menepi sebentar, 
tetapi Korver meninggalkan 
lapangan dengan pergelangan 
kaki yang terkilir dan tidak 
kembali lagi.

“Kaki saya terasa sakit dan 
sulit untuk kembali ke lapang-
an dengan cedera seperti itu,” 
kata Korver. (AFP/AP/R-1)

Kobe Bryan
Pemain Los Angeles Lakers

 MASUK PIT STOP: 
Pembalap tim 
Jagonya Ayam 
with Carlin Sean 
Gelael masuk 
pit stop pada 
balapan di Seri 
II WSR 3,5 di 
Sirkuit Monte 
Carlo, Monako, 
kemarin. Sean 
berada di posisi 
ke-18. 

 Sean Awali Balap di Posisi Ke-18

GHANI NURCAHYADI                

PEMBALAP tim Jago-
nya Ayam with Car-
lin Sean Gelael akan 
memulai balapan di 

Seri II Formula Renault 3.5 di 
Sirkuit Monte Carlo, Monako, 
hari ini, dari posisi ke-18. Ha-
sil itu didapat setelah Sean 
menyelesaikan 25 menit pada 
sesi kualifikasi, kemarin.

Sean mencatatkan waktu 
1 menit 26,841 detik saat sesi 
kualifikasi di sirkuit yang 
belum pernah dilaluinya itu. 

Sean hanya lebih cepat ketim-
bang pembalap Tech 1 Racing 
Roy Nissany dan pembalap 
Indonesia lainnya di tim Pons 
Racing Phillo Paz Armand 
yang menempati posisi paling 
buncit atau posisi 20.

Meski terpaut jauh dari 
pembalap Malaysia yang 
membela tim Fortec Motor-
sport Jazeman Jaafar yang me-
nempati pole position dengan 
catatan waktu 1 menit 23,425 
detik, catatan waktu Sean 
membaik jika dibandingkan 
dengan saat sesi latihan be-
bas, Jumat (22/5). Saat itu Sean 
harus terhenti pada putaran 
ketujuh akibat kerusakan me-
sin yang dialaminya.

“Kemarin (sesi latihan) me-
mang sedikit berantakan. 
Karena itu, saya bertekad 
memperbaiki waktu di sesi 
kualifi kasi kali ini,” kata Sean 
melalui akun Twitter miliknya 

@gelaelized. 
Posisi 18 berarti Sean akan 

berlomba dari barisan kesem-
bilan bersama dengan pem-
balap Pons Racing Alex Fon-
tana yang menempati posisi 
ke-17.

Rekan satu tim Sean, Tom 
Dillmann, yang berpengalam-
an berlomba di Monako, akan 
memulai balapan dari posisi 
ketujuh. Pembalap Prancis 
itu mencatatkan waktu 1 
menit 24,388 detik saat sesi 
kualifikasi atau 0,963 detik 
lebih lamban daripada Jaafar. 
Di barisan keempat, Dillmann 
akan ditemani Gustav Malja 
dari Strakka Racing yang 
menjadi pembalap tercepat 
kedelapan.

Sesi kualifi kasi seri Monako 
dibagi dalam dua grup pem-
balap. Setiap grup mendapat-
kan waktu 25 menit untuk 
melakukan sesi kualifikasi. 

Setelah waktu tiap pembalap 
diakumulasikan, 10 pembalap 
teratas ialah Jaafar, Oliver 
Rowland, Matthieu Vaxiviere, 
Nyck de Fries, Dean Stone-
man, Tio Eliinas, Dillmann, 
Malja, Egor Orudzhev, dan 
Pietro Fantin.

Pole position
Dari ajang kualifi kasi For-

mula 1 GP Monako, pemimpin 
klasemen sementara Lewis 
Hamilton menjadi pembalap 
tercepat dari sesi kualifi kasi 
yang berlangsung kemarin. 
Posisi terdepan di Monako 
menjadi yang pertama bagi 
Hamilton di sirkuit tersebut.

Hamilton yang selalu ber-
ada di bawah rekan satu 
tim nya, Nico Rosberg, pada 
sesi kualifi kasi pertama dan 
kedua, tampil lebih baik saat 
menjalani sesi kualifi kasi ke-
tiga. Ia pun akhirnya menda-

patkan pole position setelah 
mencatatkan waktu 1 menit 
15,098 detik pada sesi kuali-
fi kasi ketiga.

Hamilton unggul 0,342 detik 
atas Rosberg yang mengabai-
kan putaran terakhirnya. Di 
belakang duo Mercedes, pem-
balap Ferrari Sebastian Vettel 
menempati posisi ketiga. Po-
sisi keempat hingga 10 akan 
ditempati Daniel Ricciardo, 
Danil Kvyat (Red Bull), Kimi 
Raikkonen (Ferrari), Sergio 
Perez (Force India), Carlos 
Sainz (Torro Rosso), Pastor 
Maldonado (Lotus), dan Max 
Verstappen (Torro Rosso).

“Sudah lama saya menung-
gu untuk bisa jadi terdepan di 
Monako. Saya sangat senang 
dengan hasil kualifikasi,” 
kata Hamilton. (Autosport/
Gnr/R-1)

gani@mediaindonesia.com

Catatan waktu 
Sean membaik 
jika dibandingkan 
dengan saat sesi 
latihan bebas, Jumat 
(22/5).

DOK SEANGP.COM

 Kandidat Presiden FIFA Mendapat Intimidasi
DUA orang yang akan me-
nantang Sepp Blatter untuk 
menjadi Presiden FIFA, yakni 
Pangeran Ali bin Al Hussein 
(Yordania) dan Michael van 
Praag (Belanda), jadi target 
pengiriman ‘surat kaleng’. 

Van Praag kini sudah mun-
dur bersama legenda sepak 
bola Portugal Luis Figo. Itu 

artinya tinggal Pangeran Ali 
yang menantang Blatter di 
Kongres FIFA pada 28-29 Mei 
ini.

Dalam insiden surat kaleng 
itu, Pangeran Ali dan Van 
Praag mengaku didekati pe-
nipu yang berbasis di Kenya 
yang mengatakan Blatter te-
lah mengumpulkan informasi 

sensitif tentang mereka.
Harian asal the New Paper 

Singapura dan harian Belanda 
De Volkskrant menulis pria itu 
meminta uang untuk memberi 
informasi soal apa yang me-
reka klaim sebagai kampanye 
fi tnah yang diatur Blatter.

“Kami memiliki data be-
berapa orang datang dengan 

tudingan-tudingan serupa,” 
kata juru bicara Pangeran Ali. 
“Pendekatan kami ialah ber-
usaha mengatur pertemuan 
dengan mereka sehingga kami 
dapat menilai mereka dan in-
formasi yang mereka berikan 
untuk diri kami sendiri.” 

Dalam surat kaleng itu juga 
disebutkan, direktur peru-

sahaan keamanan berbasis 
di India memiliki laporan 
mengenai Pangeran Ali yang 
disebut telah bersekongkol de-
ngan putri Blatter, Corinne.

Namun, ketika dihubungi 
the New Paper, baik sang 
penyelidik maupun Corinne 
Blatter membantah hal ter-
sebut dan mengatakan itu 
perangkap. 

“Saya tidak tahu siapa yang 
berada di belakang ini. Na-
mun, ini jelas diniatkan un-
tuk menghancurkan reputasi 
ayah saya,” kata Corinne.

Menurut Corinne, cara me-
reka ‘mengintimidasi’ melalui 
surat elektronik terlihat meya-
kinkan. Namun, detail seperti 
nomor telepon penyelidik dan 
alamat-alamat surat elektro-
niknya palsu.

“Saya tidak tahu siapa yang 
akan mau menjebak saya, 
khususnya pada penipuan 
rumit seperti ini,” kata sang 
penyelidik, yang merahasia-
kan identitasnya. 

Lepas dari soal itu, FIFA 
yang bermarkas di Swiss itu 
tengah dihantam berbagai 
skandal, termasuk dugaan 
penyuapan keberhasilan Qa-
tar menjadi tuan rumah Piala 
Dunia 2022. (AFP/AP/R-1)

DAPAT SURAT KELANG: Dua kandidat Presiden FIFA Michael van Praag (kanan) dan Pangeran Ali bin Al Hussein saat memberikan 
keterangan di Amsterdam, Kamis (21/5). Keduanya mendapat ‘surat kaleng’ terkait pencalonan mereka sebagai Presiden FIFA. 

AFP/ANP KOEN VAN WEEL
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PT. CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA Tbk

PEMBERITAHUAN 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Citra Maharlika 
Nusantara Corpora Tbk (“Perseroan”), bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan dan RUPS Luar Biasa (“Rapat”) yang akan 
diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015.
Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Panggilan Rapat akan diumumkan  
dalam 2 (dua) surat kabar harian Berbahasa Indonesia pada hari Senin, tanggal  
8 Juni 2015.
Para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut 
adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang 
Saham Perseroan tanggal 7 Juni 2015, sampai dengan Pukul 16.00 WIB.
Setiap Usulan yang diajukan oleh para Pemegang Saham untuk dimasukkan dalam 
Acara Rapat, harus memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan 
sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum 
tanggal Panggilan Rapat.

Jakarta, 24 Mei 2015
PT Citra Maharlika Nusantara Corpora, Tbk

Direksi


