
Rabu (13/1) dini hari.
MU kemudian akan menghadapi tuan 

rumah Liverpool di Anfield pada 17 Ja-
nuari. Kekalahan tandang terakhir MU 
di Liga Primer pada 19 Januari 2020.

MU saat ini memiliki jumlah nilai 
yang sama dengan Liverpool, yakni 33 
poin. Tapi MU kalah selisih gol. Mana-
jer MU, Ole Gunnar Solskjaer senang 
para fans optimistis dengan kemajuan 
anak asuhnya.

“Saya pikir sangat bagus bahwa para 
penggemar kami bersemangat. Mereka 
senang dengan posisi kami saat ini. 
Dan kami memiliki sedikit rasa kegem-
biraan,” kata Solskjaer seperti dikutip 
Manchester Evening News.

“Tapi, kemudian kami bahkan belum 
melewati setengah musim jadi, tentu 
saja, setiap pertandingan melawan 
Burnley, setiap pertandingan melawan 
Liverpool sangat penting. Bagi saya, se-
mua mata saya tertuju pada hari Selasa 
dan kemudian mari kita lihat di mana 
kita berada setelahnya,” kata dia.

Usai mengalahkan Watford 1-0 
pada putaran ketiga Piala FA, akhir 
pekan lalu, Solskjaer mengatakan laga 
melawan Burnley dan Liverpool akan 
menjadi ujian yang berbeda.

“Kami bahkan belum menjalani sete-
ngah musim dan setiap pertandingan di 

Liga Primer adalah tantangan, adalah 
ujian, setiap pertandingan adalah ujian 
yang berbeda,” papar juru taktik asal 
Norwegia itu.

“Watford memberi kami ujian. 
Burnley adalah satu ujian, Liverpool 
adalah ujian lainnya, lalu Anda pergi ke 
Fulham, yang merupakan ujian berbeda 
lagi. Tidak ada yang akan mengingat 
bagaimana klasemen liga terlihat pada 
12 Januari 2021,” tambah dia.

Kemenangan atas Watford membuk-
tikan MU segera bangkit usai dising-
kirkan Manchester City dari semifinal 
Piala Liga Inggris. “Kami memiliki 
momentum yang bagus, kami memulai 
dengan baik lagi setelah kekecewaan 
melawan City,” ujar dia.

“Jadi kami bangkit kembali dengan 
sangat baik dengan kemenangan dan, 
tentu saja, kami ingin membangun 
momentum lagi. Jika kami bisa menang 
pada Selasa lalu, saat Anda memenangi 
dua pertandingan secara beruntun 
lagi, Anda bisa maju ke pertandingan 
berikutnya dengan percaya diri. Setiap 
pertandingan di Liga Primer adalah 
kesempatan untuk membangun keper-
cayaan diri lebih,” kata Solskjaer.

Saat Barcelona menang 4-0, striker 
asal Prancis itu menyumbang dua gol 
dan satu assist.

JAKARTA - Teknologi HD Grid 3D 
Mapping System menjadi salah satu solusi 
penanganan tindakan aritmia saat ini. Aritmia 
adalah kondisi ketika detak jantung tidak 
berdenyut dengan normal. 

Menurut dokter spesialis jantung Hearto-
logy Cardiovascular Center, dr Sunu Budhi 
Raharjo PhD SpJP(K) mengatakan, ada be-
berapa orang yang mengalami irama jantung 
yang tidak normal. 

“Ketika terjadi aritmia, beberapa orang ti-
dak menyadari kondisi mereka karena gejala-
nya tidak spesifik. Namun, pada kasus-kasus 
yang berat, gangguan aritmia dapat menye-
babkan terjadinya strok, bahkan kematian 
jantung mendadak,” ungkap dr Sunu di sela 
virtual media gathering Heartology Cardio-
vascular Center, Sabtu (9/1).

Namun, menurut dr Sunu, seiring perkem-
bangan teknologi kedokteran para ahli dunia 
menemukan teknolog terbaru tindakan ablasi 
tiga dimensi menggunakan HD Grid 3D 
Mapping System.

Teknologi ini, kata dr Sunu, memberikan 

paradigma baru dalam pemetaan aritmia, 
termasuk FA. Paradigma lama menggunakan 
kateter bipolar. Sedangkan, HD Grid menggu-
nakan kateter multipolar dan multidirectional, 
sehingga bisa mendeteksi gap (celah) yang 
tidak terlihat oleh kateter bipolar.

“Selain itu, teknologi pemetaan ini meng-
gabungkan pemetaan magnetik dan impe-
dans secara bersamaan yang memungkinkan 
tindakan kateter ablasi dilakukan dengan 
tingkat presisi dan akurasi yang tinggi,” jelas 
dia.

Bukti klinis, kata dr Sunu, menunjukkan, 
penggunaan teknologi ini mampu menu-
runkan tingkat kekambuhan menjadi hanya 
sekitar 5% hingga 10% setahun pascatindakan. 
Artinya, lima hingga enam kali lipat lebih 
baik dibandingkan teknologi yang lama. Hal 
lain yang juga penting adalah waktu tindakan 
yang bisa lebih cepat.

“Ini merupakan yang pertama di Indonesia. 
Tidak banyak rumah sakit yang memiliki 
teknologi ini, karena hanya sedikit dokter spe-
sialis jantung yang memiliki sub spesialisasi 

ini, disamping harga investasi peralatan yang 
cukup mahal,” kata dr Sunu.

Dahulu, menurut dr Sunu, satu-satunya 
cara untuk mengatasi aritmia adalah dengan 
membuat resep obat-obatan. Sayangnya, efek-
tivitas obat-obatan untuk pengobatan aritmia 
tidak terlalu tinggi dan perlu pemantauan 
yang ketat. “Selain itu, obat-obatan antiarit-
mia juga sering memiliki efek yang tidak 
diharapkan dan mempunyai interaksi dengan 
obat-obatan lainnya,” jelas dia.

Pada beberapa dekade terakhir, lanjut dr 
Sunu, banyak pasien yang menderita aritmia 
lebih memilih untuk menjalani tindakan ab-
lasi. Sebab, tingkat keberhasilan yang tinggi 
dan pasien bisa bebas obat.

“Tindakan ini merupakan tindakan 
intervensi non-bedah dengan menggunakan 
kateter yang dapat digunakan untuk meng-
hancurkan sirkuit listrik yang tidak normal 
pada jantung seseorang. Namun, tindakan ini 
masih memungkinkan adanya kekambuhan 
20% hingga 30% pada penderita Aritmia dalam 
setahun pascatindakan,” papar dia. (iin)

Empat pemain Setan Merah, julukan 
MU, diragukan bisa tampil akibat ce-
dera. Keempat pemain tersebut adalah 
gelandang Paul Pogba, bek kiri Luke 
Shaw serta dua palang pintu Victor 
Lindelof dan Eric Bailly.

Gara-gara cedera, Pogba, Shaw dan 
Lindelof sudah absen saat MU menang 
tipis 1-0 atas Watford dalam ajang Piala 
FA akhir pekan lalu. Sedangkan, Bailly 
mendapatkan cedera dalam laga kontra 
Watford. Bailly cedera leher setelah 
berbenturan dengan kiper, Dean 
Henderson.

Keempat pemain tersebut diragukan 
bisa fit saat MU bersua Liverpool. 
Manajer Ole Gunnar Solskjaer hanya 
berharap salah satu di antaranya bisa 
dimainkan saat bertemu The Reds.

Sebelum melawan Liverpool, perte-
ngahan pekan ini MU akan berjumpa 
Burnley terlebih dahulu. Solskjaer me-

yakini keempat pemain tersebut tidak 
akan bisa main melawan Burnley.

“Saya berharap seseorang pasti akan 
fit untuk Liverpool. Tapi saya tidak 
yakin apakah mereka akan tampil mela-
wan Burnley,” ujar Solskjaer.

MU saat ini berada di urutan dua kla-
semen. Mereka cuma kalah selisih gol 
saja dari Liverpool. Setan Merah masih 
menyisakan satu laga tunda. Apabila 
mampu meraih kemenangan saat me-
lawan Burnley, MU akan memuncaki 
klasemen Liga Primer dengan keung-
gulan tiga poin dari Liverpool.

Perebutan Gelar Juara
MU belum terlibat dalam persaingan 

perebutan gelar juara Liga Primer hing-
ga Januari 2021 sejak terakhir meme-
nanginya pada 2013. MU akan menjadi 
pemuncak klasemen apabila menang 
atau bermain imbang melawan Burnley, 

JAKARTA - Wacana trilogi pertarungan Mike Ty-
son kontra Evander Holyfield kembali mencuat. Holy-
field mengaku tetap mempersiapkan diri menghadapi 
pertandingan tersebut.  

Tyson dan Holyfield telah dua kali bertemu di era 
90-an. Pada 1996, Holyfield yang berstatus underdog 
berhasil mengalahkan Tyson yang berusaha memba-
ngun kembali kariernya seusai dipenjara. 

Dalam duel ini, Tyson secara mengejutkan kalah 
setelah dipaksa menyerah pada ronde ke-10. Wasit 
terpaksa menghentikan pertandingan setelah 
melihat Si Leher Beton, julukan Tyson, tak mampu 
melawan. 

Rematch kemudian berlangsung pada tahun ber-
ikutnya. Namun pertandingan terpaksa dihentikan 
pada ronde ketiga dan Tyson didiskualifikasi setelah 
menggigit telinga Holyfield hingga terluka. 

Momen ini menjadi awal suram karier Tyson 
yang pernah menjadi juara dunia sejati kelas berat. 
Setelah beberapa kali menderita kekalahan, Tyson 
akhirnya memutuskan pensiun pada 2005. Sementa-
ra itu, Holyfield memilih gantung sarung tinju enam 
tahun kemudian (2011). 

Tahun lalu, wacana mempertemukan kedua petinju 

untuk kali ketiga sebenarnya sempat mencuat. 
Rencana itu muncul setelah Tyson menyatakan ingin 
kembali ke ring tinju untuk laga amal. Sayang, Tyson 
ternyata memilih lawan yang berbeda, yakni Roy Jo-
nes Jr. Keduanya bertanding pada 28 November 2020. 

Tyson berhasil memenangi pertandingan 8 ronde 
itu. Dan setelah itu, Si Leher Beton belum berhenti 
dan masih tetap berambisi untuk menjalani pertan-

dingan-pertandingan berikutnya.  
“Masalahnya adalah jika itu memang ditakdirkan, 

itu akan terjadi, bagaimanapun juga, itulah yang 
akan terjadi. Yang bisa saya beritahu kepadamu ada-
lah, tim saya sedang bicara dengan manajemen Mike 
Tyson. Jadi saya masih menunggu keputusan. Mere-
ka sedang membahasnya saat ini. Dan yang penting, 
saya juga masih berlatih karena saya tahu kesepa-
katan seperti ini bakal tercapai dan saya sudah siap,” 
kata Holyfield seperti dilansir dari Boxingscene. 

Holyfield menambahkan, konsep pertarungan 
melawan Tyson tidak sama dengan dua pertemuan 
sebelumnya. Kali ini, Holyfield ingin melangkah ke 
atas ring demi membantu sesama manusia. 

“Saya mencoba berbagi kebaikan yang telah 
diberikan kepada saya. Di mana ada peluang, saya 
ingin memanfaatkan yang terbaik dari apa yang saya 
miliki. Saya percaya, pertandigan saya melawan 
Tyson bisa mendatangkan US$ 200 juta. Ini akan jadi 
pertarungan besar yang pernah ada. Itulah kebe-
naran yang jujur. Saya rasa Tyson sudah menerima 
pesan saya. Keputusan ada di tangannya, dan kami 
berdua harus mencapai kata sepakat,” kata Holyfi-
eld. (rw)
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JAKARTA – Performa Antoine Griezmann bersama 
Barcelona semakin meningkat. Setelah ‘mandul’ selama 
sebulan, mantan striker Atletico Madrid itu langsung 
tajam melawan Granada, Minggu (10/1). Dia mencetak 
gol pertama dan keempat untuk Barcelona.

“Gol pertama tidak offside dan itulah mengapa saya 
mengambil bola. Saat Dembele memberi umpan dan men-
coba menembak, untunglah bolanya masuk. Sebelumnya 
hal seperti itu sulit menjadi gol, sekarang semuanya 
berjalan jadi baik,” kata Griezmann seperti dikutip Marca, 
Senin (11/1).

Barcelona kini menempati posisi ketiga klasemen La 
Liga usai 18 kemenangan. Barca masih tertinggal empat 
poin dari Atletico Madrid yang gagal main di akahir 
pekan ini.

Griezmann mengaku bersemangat dengan hasil yang 
diraih Barcelona. Dia menegaskan timnya harus terus 
seperti ini.

“Kami butuh tiga poin, menang dan jaga tren positif ini. 
Saya senang dengan kerja keras tim. Kami harus terus 
raih tiga poin. Kami tahu Granada tempat yang sulit untuk 
menang. Kami tampil sangat bagus, kami harus terus 
seperti ini,” ujar dia.

Kemenangan Barcelona juga ditandai dengan kemun-
culan Samuel Umtiti. Bek asal Prancis ini mendadak 
menggantikan Ronald Araujo yang cedera.

“Sebenarnya Umtiti belum siap betul karena dia baru 
masuk setelah pemanasan. Kami tampil bagus,” ujar dia. 
(rw)

Oleh F Rio Winto

 JAKARTA – Manchester United (MU) terancam ke-
sulitan meladeni tuan rumah Liverpool dalam laga Liga 
Primer di Stadion Anfield, Sabtu (17/1). 

Antoine Griezmann

Selebrasi  
Ronaldo
Penyerang Juventus asal 
Portugal, Cristiano Ron-
aldo (tengah) merayakan 
gol dengan rekan satu 
timnya seusai mencetak 
gol ke gawang Sassuolo 
saat pertandingan 
sepak bola Serie A Italia 
Juventus vs Sassuolo 
di stadion Juventus di 
Turin, Italia, Minggu 
(10/1/2021) malam 
waktu setempat. 

JAKARTA - Kehadiran Cristiano Ronaldo terasa sangat 
signifikan untuk mendongkrak performa Juventus. Rekor 
kemenangan sang juara bertahan berada di angka 72,4 
berkat kehadiran Ronaldo. Sebaliknya, tanpa Ronaldo 
angka itu anjlok menjadi 46,7% dengan perbandingan rata-
rata poin 2,3 dan 1,7 poin per pertandingan. 

Ketajaman Juventus juga berbeda saat diperkuat Ro-
naldo. Bersama CR7, julukan Ronaldo, Juventus mampu 
mencetak rata-rata 2,1 gol per pertandingan dan menurun 
jadi 1,5 tanpa kehadirannya. 

Grafik yang sama juga terlihat dalam pertahanan Juven-
tus. Jumlah rerata kebobolan dengan kehadiran Ronaldo 
berada di angka 0,9. Sementara tanpa Ronaldo, angka ini 
meningkat menjadi 1,1.

Ronaldo kembali menunjukkan performa gemilang 
dalam ajang Serie A musim ini. Pemain Juventus asal 
Portugal itu berhasil mencatatkan namanya di papan skor 
saat Juventus menang 3-1 atas Sassuolo, Senin (11/1)

Bermain di kandang sendiri, Ronaldo melengkapi 
kemenangan Si Nyonya Tua, julukan Juventus pada masa 
injury time. Sementara itu, dua gol lainnya dicetak Danilo 
dan Aaron Ramsey. 

Seperti dilansir AS, Ronaldo tidak hanya mengantar 
Juventus memetik tiga poin atas tim tamu. Gol ke gawang 
Sassuolo sekaligus mencatatkan rekor baru dalam perja-
lanan kariernya sebagai pemain. 

Musim ini, Ronaldo telah menyentuh 15 gol. Torehan 
ini sekaligus menempatkannya sebagai satu-satunya pe-
main dari lima liga top Eropa yang mampu mencapainya 
dalam 15 musim terakhir. 

Perjalanan beruntun dobel digit Ronaldo diawali saat 
dia masih memperkuat Manchester United atau MU. 
Pada musim 2006-2007, pemain yang akrab disapa CR7 itu 
mencetak 17 gol dalam 34 laga. 

Sejak saat itu, Ronaldo yang sebentar lagi menginjak 
usia 36 tahun tidak pernah menorehkan gol lebih rendah 
dari itu dalam semusim. Torehan terbaik Ronaldo diraih 
saat memperkuat Real Madrid pada tahun 2014-15. Keka-
sih Georgina Rodriguez itu sanggup mencetak 45 gol dari 
35 laga La Liga. 

Berbicara tentang rekor Ronaldo tentu tidak lengkap 
bila tidak membandingkannya dengan sang rival, Lionel 
Messi. Pemain andalan sekaligus bintang Barcelona 
itu baru 12 kali mencetak double digit 15 gol beruntun. 
Torehan ini diawali La Pulga saat memperkuat Barcelona 
pada musim kompetisi 2008-2009. 

Saat ini, Messi baru mengemas 11 gol dalam ajang La 
Liga. Gol pada Minggu malam menambah torehan luka 
yang ditinggalkan Ronaldo kepada Sassuolo. Hingga saat 
ini, setidaknya Ronaldo sudah lima kali merobek jala 
Sassuolo. Gol pertama Ronaldo di ajang Serie A bahkan 
bersarang di gawang Sassuolo saat Juventus menang 2-1 
pada September 2018 lalu. (rw)
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PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

PT. TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk.
Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham perseroan bahwa pada hari kamis, tanggal                  
18 Februari 2021, akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan. (selanjutnya 
disebut “Rapat”)
Sesuai anggaran dasar perseroan, yaitu pasal 21 ayat 3 dan dengan memperhatikan peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang rencana dan penyelenggara Rapat umum pemegang saham 
perusahaan terbuka juncto peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang perubahan 
atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04 (selanjutnya disebut “POJK”), pemanggilan 
Rapat akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian pada tanggal 27 Januari 2021.
Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam 
daftar pemegang saham perseroan, yaitu pada tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Pemegang saham dapat mengajukan usulan mata acara Rapat dengan memenuhi ketentuan dalam pasal 
12 POJK, dan sudah harus diterima oleh direksi perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal 
pemanggilan Rapat.
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PT. TIPHONE MOBILE INDONESIA, Tbk

Direksi

3 x 80 mm

Mike Tyson (kiri) dan Evander Holyfield
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