
“Kami tidak menutup bandara dan 
rute existing yang ada saat periode 
peniadaan mudik,” kata Direktur Jen-
deral Perhubungan Udara Kemenhub 
Novie Riyanto dalam konferensi pers 
di Jakarta, Kamis (29/4).

Dia menjelaskan, pada periode 
6-17 Mei 2021, larangan sementara 
penggunaan transportasi udara ber-
laku untuk angkutan udara niaga dan 
angkutan udara bukan niaga.  Namun, 
larangan dikecualikan untuk sarana 
transportasi udara yang melayani pim-
pinan lembaga tinggi negara dan tamu 
kenegaraan,  operasional kedutaan 
besar, operasional penegakan hukum, 
pelayanan darurat, angkutan kargo, 
angkutan udara perintis, angkutan 
udara untuk kepentingan mendesak, 
dan operasional lainnya dengan izin 
direktur jenderal perhubungan udara.

“Badan usaha angkutan udara yang 
akan melakukan penerbangan yang 
dikecualikan dapat menggunakan izin 
rute existing atau mengajukan flight 
approval kepada Direktorat Jenderal 
Perhubungan Udara,” papar Novie.

Novie menuturkan, badan usaha 
angkutan udara dalam pelarangan 
sementara penggunaan transportasi 
udara harus melakukan pembatasan 
frekuensi penerbangan dan memper-
hatikan penyediaan bagi operasional 
angkutan udara untuk kepentingan 
mendesak dan nonmudik.

“Slot dari satu titik ke titik lain akan 
kami kendalikan sehingga diharapkan 
transmisi atau penumpukan di termi-
nal atau loket-loket saat check-in tidak 
terjadi,” imbuh dia.

Selain itu, papar Novie, Kemenhub 
akan mendukung kegiatan untuk 
memperlancar kargo udara selama 
peniadaan mudik. Menurut dia, pelak-
sanaan penerbangan untuk kegiatan 
angkutan kargo dapat dilakukan mas-
kapai yang mengoperasikan pesawat 
dengan konfigurasi penumpang dan 
wajib memiliki persetujuan terbang. 

“Pesawat konfigurasi penumpang 
dapat digunakan untuk mengangkut 
kargo di dalam kabin penumpang khu-
sus untuk pengangkutan kebutuhan 
medis, kesehatan dan sanitasi, serta 
pangan,” ujar Novie.

Dia menambahkan, pengawasan 
larangan sementara penggunaan sa-
rana transportasi udara dilaksanakan 
oleh direktur di lingkungan Direktorat 
Jenderal Perhubungan Udara, otoritas 

bandar udara, penyelenggara bandar 
udara, dan bekerja sama dengan Sat-
gas Udara serta pemerintah daerah.

Lebih lanjut, jelas Novie, pemerintah 
mewajibkan maskapai untuk mengem-
balikan biaya tiket secara penuh atau 
100% kepada calon penumpang yang 
sudah membeli tiket tapi ingin mem-
batalkan karena pelarangan mudik. 
Kebijakan tersebut berlaku hanya 
selama peniadaan mudik 6-17 Mei 2021. 

Adapun cara pengembalian tiket itu 
bisa dilakukan dengan pengembalian 
biaya tiket 100%, atau melakukan pen-
jadwalan ualng bagi calon penumpang 
yang telah memiliki tiket tanpa dikena-
kan biaya, atau melakukan perubahan 
rute penerbangan bagi calon penum-
pang yang telah memiliki tiket.

Kereta Api
Pada kesempatan yang sama, Direk-

tur Jenderal Perkeretaapian Kemen-
hub Zulfikri menyampaikan, penia-
daan mudik di sektor perkeretaapian 
dilakukan dengan larangan pengguna-
an sarana transportasi perkeretaapian 
untuk perjalanan kereta api antarkota 
dan kereta api perkotaan.

Akan tetapi, lanjut dia, larangan 
perjalanan kereta api antarkota dike-
cualikan terhadap perjalanan yang di-
gunakan untuk angkutan barang yang 
disesuaikan dengan kebutuhan dan 
ketentuan peraturan perundang-un-
dangan ataupun keperluan mendesak 
untuk kepentingan nonmudik. 

“Larangan perjalanan kereta api 
di perkotaan di wilayah aglomerasi 
dikecualikan dengan pembatasan fre-

kuensi dan jam operasional perjalanan 
kereta api,” sebut Zulfikri.

Lebih jauh, dia menyampaikan, 
penyelenggaraan perkeretaapian yang 
melanggar bakal dikenai sanksi admi-
nistratif sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Untuk layanan transportasi darat, 
Kemenhub juga mengimbau masyara-
kat tidak menggunakan jasa perjalanan 
travel yang tidak resmi atau travel ge-
lap untuk melakukan perjalanan pada 
masa peniadaan mudik 6-17 Mei 2021.

“Kepada masyarakat untuk tidak 
menggunakan travel gelap karena akan 
ada sanksi dan tindakan tegas oleh pihak 
yang berwenang,” kata Direktur Jende-
ral Perhubungan Darat Budi Setiyadi.

Budi menuturkan, bagi kendaraan 
yang digunakan tidak sesuai peruntu-
kannya, misalnya kendaraan pribadi 
yang digunakan untuk transportasi 
umum atau travel resmi yang tidak se-
suai trayek, akan dilakukan tilang atau 
kurungan. Ia menyebut, Polri akan mela-
kukan penegakan hukum berupa tilang 
dan denda kepada pemilik kendaraan.

Meskipun demikian, kata Budi, 
guna mendukung kebijakan Pengen-
dalian Transportasi di Masa Mudik 
Idul Fitri 1442 H/2021 maka Polri 
berwenang untuk menahan kendaraan 
sampai dengan setelah lebaran. 

Ia menambahkan, para sopir kenda-
raan travel gelap itu ditindak dengan 
tilang Pasal 308 Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan. Adapun barang bukti 
yang disita petugas berupa mobil untuk 
mengangkut penumpang.

“Kendaraan yang digunakan untuk 
mengangkut penumpang tidak sesuai 
peruntukan bisa dilakukan penahanan 
kendaraan saat itu juga, sidangnya me-
nunggu sampai setelah lebaran,” ujarnya.

Jasa Marga 
Sementara itu, Direktur Utama PT 

Jasa Marga (Persero) Tbk Subakti 
Syukur menyampaikan Tim Satuan 
Tugas (Satgas) Jasa Marga Siaga Ope-
rasional Hari Raya Idul Fitri 1442 H 
siap mendukung upaya pengendalian 
transportasi dalam rangka Hari Raya 
Idul Fitri 1442 H.  Pada pelaksana-
annya, Tim Satgas Jasa Marga Si-
aga akan melakukan upaya pence-
gahan penyebaran Covid-19 sesuai 
protokol kesehatan dan prosedur 
yang berlaku di lokasi gerbang 
tol, jalur, check point, dan rest area 
dengan memastikan penerapan 
physical distancing dan pembatasan 
kapasitas rest area maksimal 50% 
dari kapasitas normal.

“Tahun ini merupakan kali ke-
dua masyarakat harus menjalani 
Ramadan dan Lebaran dalam situa-
si pandemi yang hingga kini masih 
belum berakhir,” kata Subakti yang 
bertindak sebagai Pembina Jasa 
Marga Siaga Operasional Hari 
Raya Idul Fitri 1442 di acara Kick 
Off Jasa Marga Siaga dalam kete-
rangan resminya, Kamis (29/4).

Oleh Thresa Sandra Desfika dan Muawwan Daelami

 JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Ke-
menhub) memastikan tak ada penutupan bandara 
ataupun rute penerbangan selama masa peniadaan 
mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021. Regulator ha-
nya akan membatasi frekuensi penerbangan pada 
periode tersebut.

Novie Riyanto 

Layanan Kesehatan Helimedevac
Direktur Pengembangan Bisnis dan Pemasaran PT Whitesky Aviation Ari Nurwanda (pertama dari kiri) didampingi Managing Director 
PT Whitesky Aviation Hasudungan Pandiangan (kanan) serta bersama pelanggan mendengarkan penjelasan dari tim medis PT 
Whitesky Aviation tentang perlengkapan kesehatan udara di sela acara sosialisasi   di Cengkareng Heliport, Tangerang,  Banten, 
kemarin.  Whitesky Aviation saat ini memiliki jasa layanan Helimedevac yaitu Helicopter Evakuasi Medis yang dilengkapi dengan tim 
dan peralatan medis berstandar internasional  untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Produk layanan jasa ini untuk melayani 
kebutuhan korporasi dan masyarakat luas. 
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JAKARTA – Menteri Komunikasi 
dan Informatika (Menkominfo) Joh-
nny G Plate menyampaikan dukung-
annya atas perkembangan industri hi-
buran yang disajikan melalui platform 
digital di Tanah Air. Masyarakat pun 
kini bisa menyaksikan berbagai event 
hiburan melalui platform/website dan 
tidak harus datang secara fisik.  

Karena itu, Menkominfo mendu-
kung penuh kehadiran Indonesia 
Entertainment Ecosystem (Eventori) 
sebagai platform kolaborasi industri 
hiburan di Tanah Air. Industri en-
ter tainment sudah saatnya perlu 
didukung dengan pengembangan 
teknologi dan digitalisasi. 

“Saya dengan bangga menyambut 
baik Eventori yang menyiapkan sarana 
dan prasarana untuk menggabungkan 
dan menggerakkan hilir dari industri
-industri hiburan. Ini luar biasa yang 
harus kita dukung,” kata Johnny, 
dikutip Kamis (29/4).

Menurut dia, untuk menikmati in-
dustri musik di era digital saat ini bisa 
diatur dari jauh yang dapat dilakukan 
melalui platform, atau sarana tele-
komunikasi dan digital. Begitu juga, 
penyelenggaraan event yang tidak 
harus dihadiri secara fisik lewat event 
organizer untuk menghadirkan massa 
penonton di tempat umum.

“Bahkan, daya jangkau ekstra terito-

rial lintas batas negara bisa dilakukan 
melalui digitalisasi. Karenanya, saya 
mendukung betul hilirisasi dan kegi-
atan seperti ini,” imbuhnya.

Sebagai fasilitator, Johnny mene-
gaskan, Kementerian Komunikasi 
dan Informatika (Kemkominfo) juga 
sangat mendorong ruang digital di 
Tanah Air diisi oleh hasil karya dan 
daya cipta kemampuan kreator dari 
dalam negeri. 

Karena itu, kehadiran inovator ser-
ta kreator konten yang lebih kreatif 
untuk menghasilkan karya seni ber-
kualitas sangat dibutuhkan untuk me-
menuhi kebutuhan pasar dalam negeri 
dan juga lintas batas negara. (man)



OLAHRAGA
JUMAT, 30 APRIL 2021 HALAMAN 20

CUSTOMER SERVICE:
(021) 5821303

PEMASANGAN IKLAN:
(021) 5812113 / 5801480

Harian Umum
Media Indonesia

@mediaindonesia

@mediaindonesia

Media Indonesia

AKMAL FAUZI
akmal@mediaindonesia.com        

IMPIAN Manchester City 
memenangi trofi Liga 
Champions Eropa me-
nunjukkan titik terang 

setelah menang 2-1 atas tuan 
rumah Paris Saint-Germain 
pada leg pertama semifi nal 
di Paris, Prancis, kemarin. 
Modal dua gol tandang cukup 
melegakan anak asuh Pep 
Guardiola. 

Namun, PSG merasa be-
lum merasa usai. Tim fi nalis 
tahun lalu itu begitu perkasa 
di tiga laga tandang di ajang 
antarklub terelite Eropa, de-
ngan menjungkalkan Man-
chester United, Barcelona, 
dan juara bertahan Bayern 
Muenchen.

Pada laga di Stadion Parc 
des Princes, Les Parisiens--
julukan PSG--yang ditukangi 
Mauricio Pochettino menun-
jukkan agresivitasnya. Striker 
asal Brasil, Neymar membuat 
pertahanan City kerap kela-
bakan dengan kecepatan 
dan kecerdikannya dalam 
mengolah bola.

Kapten PSG Marquinhos 
sempat membawa tuan ru-
mah unggul terlebih dahulu 
pada menit ke-15. Namun, the 
Citizens bangkit seusai turun 
minum dan mencetak dua 
gol melalui Kevin De Bruyne 

(menit 64) dan Riyad Mahrez 
(menit 71) untuk menyegel ke-
menangan 2-1. PSG pun harus 
bermain dengan 10 pemain 
setelah midfi elder Idrissa Gu-
eye diganjar kartu merah, 13 
menit sebelum bubaran.

“Tentu saja, kami memulai 
dengan sangat baik setelah 
kami kebobolan, setelah kami 
merasakan tekanan,” kata 
Guardiola yang telah me-
ngoleksi tujuh trofi  bersama 
City--termasuk empat Piala 
Liga Inggris di empat musim 
terakhir.

“Kami mencetak dua gol 
tandang yang sangat penting. 
Pekerjaan yang sulit dilaku-
kan,” kata pelatih asal Spanyol 
yang sebelumnya berjaya ber-
sama Barcelona dan Bayern 
Muenchen--masing-masing de-
ngan tiga trofi  liga. “Masih ada 
pertandingan tersisa dan kami 
harus berkonsentrasi. Kami 
tahu betapa bagusnya mereka, 
tapi kami tahu kami memiliki 
kualitas untuk bermain bagus 
di gim kedua,” kata De Bruyne, 
sang kapten City di laga itu.

City pantas bersuka karena 
setelah membangun tim da-
lam 10 tahun terakhir, kini 
menjelma menjadi tim yang 
kian matang. Pijakan bagi 
Guardiola untuk menuntas-
kan pekerjaan di City, yakni 
menghadirkan trofi  ‘Kuping 
Besar’ di lemari milik tim 

Manchester Biru itu.
  

Perang berlanjut
Pelatih PSG, Mauricio 

Pochettino mengaku kecewa 
dengan kekalahan di leg per-
tama. “Mereka mendominasi 
babak kedua dan mencipta-
kan lebih banyak peluang dari 
kami. Kami merasa sangat 
kecewa,” kata Pochettino.

“Leg kedua, dalam sepak 
bola Anda harus percaya, 
pergi ke sana dalam enam 
hari. Menangi dan mencetak 
gol,” lanjutnya. 

Bintang PSG Neymar meng-
ungkapkan perang masih 
berlanjut. ‘Kami memang 
kalah dalam pertempuran, 
tapi perang masih terus ber-
lanjut’, tulis Neymar di akun 
Twitter-nya.

“Saya yakin pada tim saya. 
Saya yakin kami bisa lebih 
baik. Satu persen kemung-
kinan, 99% keyakinan. Allez 
Paris!,” tambah Neymar yang 
lebih menonjol di laga itu. 
Adapun bintang muda Kylian 
Mbappe gagal memberi kon-
tribusi maksimal, setelah se-
belumnya didera cedera.

Apa yang diungkapkan 
sang pelatih dan bintang PSG 
bukan keyakinan kosong. 
Tiga laga kandang terakhir di 
Liga Champions Eropa, PSG 
mengalahkan tiga klub elite 
Eropa, yakni Manchester Uni-
ted (3-1), kemudian Barcelona 
(4-1), dan juara bertahan Ba-
yern Muenchen (3-2). Catatan 
yang harus diantisipasi dan 
diwaspadai Pep dan seluruh 
pemain City. (Thesun/Man-
chesterevening/AFP/R-2)

Macan Kemayoran 
Mencari Pelatih
JELANG musim 2021-2022 sejumlah klub su-
dah melakukan sejumlah persiapan. Meski 
begitu, Persija Jakarta tampaknya masih be-
lum ingin terburu–buru memilih pelatih baru. 
Sebagaimana diketahui, pelatih Persija saat ini 
Sudirman tidak dapat melatih ‘Macan Kema-
yoran’ saat mengarungi Liga 1 karena kendala 
regulasi.

Sudirman saat ini belum memiliki lisensi 
kepelatihan AFC Pro atau setara, yang menjadi 
syarat utama bagi seluruh juru taktik klub di Liga 
1. Sudirman saat ini baru memegang lisensi A 
AFC, yang satu level di bawah AFC Pro. “Terkait 
dengan pelatih, ini lagi masa rehat. Tapi kami 
sudah membidik beberapa pelatih dan tentunya 
berdiskusi dengan coach Dirman (Sudirman) 
dan manajemen. Ada beberapa kandidat pelatih 
dan nanti akan kami umumkan begitu sudah 
mengerucut pilihannya,” kata Presiden Persija 
Mohamad Prapanca, kemarin.

Meski tidak menjadi pelatih utama, Persija 
tidak ingin melepas Sudirman. Mantan kapten 
timnas itu akan menjabat sebagai asisten 
pelatih sembari mengurus lisensi AFC Pro. 
(Goal/Dro/R-2)

Peparnas Papua Diikuti 
2.725 Atlet dan Ofi sial
SELAIN menggelar Pekan Olahraga Nasional 
(PON) XX, Oktober mendatang, Provinsi Papua 
juga menjadi tuan rumah Pekan Paralimpik Na-
sional (Peparnas) XVI di November 2021. Seba-
nyak 2.752 atlet dan ofi sial dari 34 provinsi di In-
donesia diperkirakan akan berpartisipasi dalam 
event olahraga nasional disabilitas tersebut.

“Jika direkapitulasi dengan jumlah SDM pani-
tia pelaksana, dan LO, ditotal dapat mencapai 
5.494 orang yang akan berpartisipasi pada 
Peparnas,” kata Ketua Harian Panitia Besar (PB) 
Peparnas XVI Papua, Doren Wakerkwa, dalam 
keterangan resmi yang diterima, kemarin.

Doren menyebutkan atlet nantinya akan 
membela provinsinya masing-masing dan 
bertanding di 12 cabang olahraga. Adapun 
ke-12 cabang olahraga itu, yakni angkat berat, 
atletik, boccia, bulu tangkis, catur, judo tuna-
netra, menembak, panahan, renang, sepak 
bola cerebral palsy, tenis lapangan kursi roda, 
dan tenis meja.

“Ke-12 cabang olahraga ini akan diselengga-
rakan pada dua klaster, yakni di wilayah Kota 
Jayapura dan Kabupaten Jayapura,” terang 
Doren Wakerkwa. (Rif/R-2)

S E K I L A S  G E L A N G G A N G

City pantas bersuka karena setelah 
membangun tim dalam 10 tahun 
terakhir, kini menjelma menjadi tim 
yang kian matang.

City Dekati 
Gelar Impian

MELAMBUNG: Tendangan voli gelandang Manchester City Kevin De Bruyne (kedua dari kanan) 
masih melambung di atas mistar gawang Paris Saint-Germain yang dikawal Keylor Navas pada 
laga pertama semifi nal Liga Champions Eropa di Stadion Parc des Princes, Paris, Prancis, kemarin. 
Manchester City akhirnya mampu mempermalukan tim tuan rumah dengan unggul 2-1.

AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
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