
NEW YORK(IM) - Sek-
retaris Jenderal Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio 
Guterres menyatakan, lebih dari 
12 ribu orang ditahan secara 
resmi di 27 penjara dan fasilitas 
penahanan di seluruh Libya. 
Sedangkan terdapat ribuan lain-
nya ditahan secara ilegal dengan 
kondisi tidak manusiawi.

“Saya tetap sangat prihatin 
dengan berlanjutnya pelanggaran 
hak asasi manusia para migran, 
pengungsi dan pencari suaka di 
Libya,” kata Guterres dalam lapo-
rannya kepada Dewan Keamanan 
PBB, Selasa (18/1).

Guterres mengatakan,  
misi politik PBB di Libya yang 
dikenal sebagai UNSMIL terus 
mendokumentasikan kasus-
kasus penahanan sewenang-
wenang, penyiksaan, kekerasan 
seksual, dan pelanggaran hu-

kum internasional lainnya di 
fasilitas yang dioperasikan oleh 
pemerintah dan kelompok lain. 
Dia mengatakan ribuan tah-
anan yang tidak muncul dalam 
statistik resmi yang diberikan 
oleh otoritas Libya tidak dapat 
menantang dasar hukum untuk 
penahanan lanjutan mereka.

“Migran dan pengungsi 
perempuan dan laki-laki ter-
us menghadapi peningkatan 
risiko pemerkosaan, pelecehan 
seksual dan perdagangan oleh 
kelompok bersenjata, peny-
elundupan dan perdagangan 
transnasional serta pejabat 
dari Direktorat Pemberantasan 
Migrasi Ilegal, yang beroperasi 
di bawah Kementerian Dalam 
Negeri,” kata Guterres.

Sekjen PBB mengatakan 
UNSMIL mendokumenta-
sikan kasus-kasus di fasilitas 
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FILIPINA(IM)-Petisi dia-
jukan oleh sejumlah organisasi 
kemanusiaan atas dasar catatan 
kriminal Ferdinand Marcos Jr. 
berupa pidana penggelapan pa-
jak selama memangku jabatan 
publik. Menurut pembuat petisi, 
konstitusi melarang seorang bekas 
terpidana mengikuti pemilihan 
umum untuk seumur hidup.

Namun petisi itu ditolak 
Divisi Kedua Komisi Pemili-
han Umum Filipina (COME-
LEC) dalam ketetapannya, 
Senin (17/1). 

“Mereka tidak melihat ad-
anya alasan untuk membatal-
kan pencalonan Marcos Jr. atas 
dasar bukti material yang kami 
ajukan,” tutur salah seorang 
kuasa hukum pihak pembuat 
petisi seperti dilansir Reuters.

Sebaliknya, juru bicara 
Ferdinand Marcos Jr., Vic Ro-
driguez, menyambut putusan 
komisi pemilu “karena men-
egakkan hukum dan hak setiap 
kandidat bona fide seperti 
Marcos untuk mencalonkan 
diri demi jabatan publik, be-
bas dari perundungan atau 
diskriminasi,”kata dia.

Marcos Jr. dipidana pada 
1995, karena tidak melaporkan 
kekayaannya antara 1982-1985, 
saat menjabat sebagai Gubernur 
Provinsi Ilocos Norte, di bawah 
rejim sang ayah, Ferdinand Mar-
cos. Putusan tersebut dikuatkan 
oleh Mahkamah Agung pada 
2001. Tidak jelas bagaimana 
Marcos Jr. lolos melalui tahap 
penyaringan di komisi pemilihan 
umum dengan statusnya sebagai 
terpidana.

Sebab itu pula, keputusan 
COMELEC sekaligus meng-
hilangkan hambatan hukum 
terakhir bagi Marcos Jr. un-
tuk mewarisi Presiden Rodrigo 
Duterte dalam pemilu 9 Mei 
mendatang. Namun begitu para 
pembuat petisi sudah men-
gumumkan akan mengajukan 
banding kepada majelis tinggi 
COMELEC untuk mengkaji 
ulang putusan tersebut.

Duet Marcos Jr. dan Sara 
Duterte-Carpio, putri Presiden 
Rodrigo Duterte, saat ini dipre-
diksi sebagai kandidat terkuat 
untuk memenangkan pemilu 
kepresidenan Filipina. Peluang 

keduanya terutama menguat 
setelah kandidat dukungan ista-
na, Senator Chrsitopher Go, 
mengundurkan diri dari pencalo-
nannya, November 2021 silam.

Warisan dua klan politik
Ketika ayahnya ditum-

bangkan dalam revolusi yang 
didukung militer tahun 1986, 
Ferdinand Marcos Jr. sedang 
berusia 26 tahun dan menjabat 
sebagai Gubernur Ilocos Norte. 
Sesudahnya, mereka sekeluarga 
melarikan diri ke Hawaii.

Eksil itu berakhir pada 
1991, ketika Marcos Jr. dan 
ibunya, Imelda, memutuskan 
pulang ke Filipina yang diray-
akan barisan pendukung bekas 
diktatur. Kepada klan Marcos 
dituduhkan penilapan uang 
negara senilai total antara USD 
5 hingga 10 milyar. Tudingan 
itu dicap sebagai “kebohon-
gan” oleh Marcos Jr.

Dalam pilpres 2022, dia 
akan didamping Sara Duterte 
yang menjabat Walikota Davao 
City sejak 2016. Pencalonannya 
dikritik sebagai upaya rejim 
Duterte melindungi diri dari an-
caman dakwaan kejahatan kema-
nusiaan akibat peranh narkoba 
berdarah yang dia lancarkan.

“Tandem Marcos-Duterte 
adalah ancaman terbesar bagi 
aspirasi demokratis masyara-
kat,” kata Senator Renato 
Reyes, seorang politisi kiri Fili-
pina. “Pencalonan mereka 
murni demi kepentingan prib-
adi, yakni merestorasi Marcos 
dan perlindungan bagi Pres-
iden Rodrigo Duterte.”

Reyes adalah termasuk 
salah seorang penggagas pe-
tisi terhadap komisi pemilu 
untuk mencegah pencalonan 
Marcos Jr. Menurutnya, aliansi 
Duterte-Marcos “hanya meng-
abdi pada kepentingan sempit 
dinasti keluarga mereka.”

Namun begtu, pakar meya-
kini petisi yang dilayangkan 
Reyes tidak mampu meng-
hambat lonjakan popularitas 
kedua pasangan. “Marcos adalah 
kandidat yang sangat kuat dili-
hat dari semua indikator,” kata 
Antonio La Vina, Guru Besar 
Politik dan Hukum di Univer-
sitas Ateneo de Manila.  gul

KPU Filipina Kukuhkan Pencalonan 
Putra Bekas Diktator Filipina 

Ribuan lainnya ditahan secara ilegal 
dengan kondisi tidak manusiawi.

PBB: 12 Ribu Orang Ditahan 
Secara Tidak Manusiawi di Libya

menyoroti orang-orang tetap 
kehilangan tempat tinggal 
menyusul operasi keamanan 
yang meluas pada Oktober 
oleh otoritas Libya dengan 
kekuatan yang berlebihan dan 
tidak proporsional.

Dalam operasi itu, menu-
rut Guterres, menargetkan 
lebih dari 5.150 migran dan 
pengungsi, termasuk setida-
knya 1.000 perempuan dan 
anak-anak. Peristiwa itu pun 
membuat keluarga terpisah dan 
anak-anak hilang.

Sejak Agustus, Guterres 
juga mengkritik pengusiran 
dari perbatasan timur dan 
selatan Libya dari ratusan 
warga negara dari Chad, Mesir, 
Eritrea, Ethiopia, Somalia, dan 
Sudan, untuk kembali ke Sudan 
dan Chad tanpa proses hukum. 
“Pengusiran tidak menghormati 
larangan pengusiran kolektif  
dan pemulangan orang tanpa 
persetujuan mereka, dan men-
empatkan banyak pencari suaka 
dan migran dalam posisi yang 
sangat rentan,” katanya.  tom

asa ke dalam perahu karet 
atau kayu yang tidak lengkap. 
Mereka sering kali tenggelam 
di sepanjang rute Mediterania 
Tengah yang berbahaya.

Guterres mengatakan pena-
hanan sewenang-wenang yang 
meluas terhadap para migran 
dan pengungsi terus berlanjut. 
Penahanan ini termasuk mereka 
yang diselamatkan atau dicegat 
saat mencoba menyeberangi 
Laut Mediterania ke Eropa dan 
dikembalikan ke Libya oleh 
Penjaga Pantai Libya.

Menurut Guterres, pada 
14 Desember penjaga Pantai 
mencegat 30.990 migran dan 
pengungsi dan mengembalikan 
mereka ke Libya. “Hampir 
tiga kali lipat jumlah total 
orang yang kembali pada tahun 
2020 (12.000 orang),” katanya 
menjelaskan lebih dari 1.300 
orang tewas atau hilang dalam 
upaya perjalanan tersebut.

Guterres menyatakan ke-
prihatinan serius pada orang-
orang yang ditahan secara 
sewenang-wenang. Dia pun 
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penjara Mitiga dan beberapa 
pusat penahanan yang di-
jalankan oleh Direktorat Pem-
berantasan Migrasi Ilegal di 
al-Zawiyah dan di dalam dan 
sekitar ibu kota Tripoli. Misi 
PBB menerima informasi yang 
dapat dipercaya tentang perda-
gangan dan pelecehan seksual 
terhadap sekitar 30 perempuan 
dan anak-anak Nigeria.

Libya yang kaya minyak 
telah dilanda kekacauan sejak 
pemberontakan yang didu-
kung NATO menggulingkan 
dan membunuh diktator lama 
Moammar Gadhafi  pada 2011. 
Negara Afrika Utara itu dalam 
beberapa tahun terakhir mun-
cul sebagai titik transit domi-
nan bagi para migran yang 
melarikan diri dari perang 
dan kemiskinan di Afrika dan 
Timur Tengah, berharap untuk 
kehidupan yang lebih baik di 
Eropa.

Para penyelundup telah 
memanfaatkan kekacauan 
itu dan sering kali membawa 
keluarga-keluarga yang putus 

MASKOT OLIMPIADE MUSIM DINGIN BEIJING 2022
Seorang pria berjalan melewati papan dengan gambar maskot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 di sebuah halte bus 
di Beijing, Tiongkok, Selasa (18/1). 

IDN/ANTARA

PANDEMI COVID-19 DI BEIJING 
Sarung tangan karet yang sering digunakan untuk melakukan uji usap 
tenggorokan terlihat di stan jalanan saat pandemi virus corona (COVID-19) 
berlanjut di Beijing, Tiongkok, Senin (17/1). 

IDN/ANTARA

Beda Agama, Ibu Beretnis Tionghoa 
Besarkan Anak Angkat dengan Ajaran Islam 

MALAYSIA(IM)-Kisah 
seorang Rohana Abdullah yang 
dibesarkan oleh ibu angkatnya, 
Chee Hoi Lan, menjadi perbin-
cangan hangat di Malaysia. 
Perdana Menteri Malaysia 
Ismail Sabri bahkan memberi-
kan perhatian secara khusus 
melalui akun Instagram-nya.

Cerita Rohana dini lai 
merupakan simbol toleransi 
dan keberagaman di Malaysia. 
Sang ibu yang beretnis Tion-
ghoa membesarkan Rohana 
sejak usia dua bulan dengan 
pendidikan agama Islam.

“Rohana dibesarkan den-
gan baik dan mendapat didi-
kan agama Islam walaupun 
berbeda agama dengan ibu 
angkatnya,” tulis Sabri.

Sabr i  t ampak  meng-
hubungi langsung Rohana 
dalam pengurusan dokumen 
kewarganegaraan. Ia men-
gontaknya secara langsung 
saat berada di dalam mobil. 
“Insya allah, demi masa depan 
Rohanna, saya akan bantu 

beliau mendapatkan taraf  
kewarganegaraan dan kad 
pengenalan,” ujarnya.

Tak lupa, Ismail Sabri juga 
mengucapkan terima kasih ke-
pada Chee Hoi Lan yang men-
jaga Rohana dengan penuh 
kasih sayang. “Inilah keluarga 
Malaysia, keluarga kita.”

Kisah hubungan Rohana 
dan Chee Hoi Lan, berawal 
dari 20 tahun lalu. Meski masih 
berstatus lajang, Chee Hoi Lan 
yang saat itu mengajar sebagai 
guru taman kanak-kanak, ber-
besar hati untuk membesarkan 
Rohana yang ditinggalkan 
orang tuanya ketika masih dua 
bulan. Ibu dari Rohana diketa-
hui merupakan seorang warga 
negara Indonesia.

Rohana (22) mengatakan, 
ibunya yang menikah dengan 
seorang warga Malaysia, sem-
pat mengunjunginya beberapa 
kali saat ia sedang dalam pen-
gasuhan Chee.  “Namun saat 
ini saya punya masalah ke-
warganegaraan, karena ibu saya 

orang Indonesia, dan ayah saya 
menghilang ketika waktu kecil. 
Saya telah mencoba untuk 
mengajukan kewarganegaraan 
sejak 2016 sampai sekrang,” 
ujarnya seperti dikutip Free 
Malaysia Today.

Chee tak menampik ke-
tika membesarkan Rohana, 
masalah ras dan agama akan 
muncul. Namun ia memasti-
kan bahwa Rohana tidak akan 
kekurangan, dan akan dibesar-
kan sebagai seorang Muslim.

Chee memasukan Ro-
han ke Kelas Asas Fardu Ain 
dengan biayanya sendiri. Ia 
ingin memastikan Rohana 
mendapatkan ilmu yang cu-
kup tentang agama Islam. 
“Saya menyayangi seperti anak 
sendiri. Sejak muda, saya ingin 
memastikan dia memakan 
makanan halal dan memenuhi 
ibadahnya sebagai seorang 
Muslim,” ujarnya.

Chee hanya ingin melihat 
Rohana menikah dan bahagia 
sebelum ia meninggal.  ans

Tiongkok Kirim 4.000 Ton 
Beras ke Suriah 

BEIJING(IM)-Tiongkok 
telah mengirim lebih dari 4.000 
ton beras ke Suriah, di tengah 
krisis ekonomi dan kekurangan 
pasokan makanan selama dua 
tahun terakhir. Duta besar 
Tiongkok, Feng Biao, dan 
Kepala Bulan Sabit Merah 
Arab Suriah  (SARC), Khaled 
Hboubati, menandatangani 
kesepakatan untuk pengiriman 
bantuan makanan.

“Kami berharap bantuan 
itu akan membantu merin-
gankan penderitaan warga 
Suriah dan, pada kesempatan 
ini, saya ingin mengucapkan 
terima kasih kepada SARC 
atas kerja sama mereka,” ujar 
Feng, dilansir Middle East 
Monitor, Selasa (18/1).

Sebelumnya, dalam be-
berapa tahun terakhir Beijing 
telah membuat kesepakatan 
untuk mengirimkan ban-
tuan ke Suriah. Pemerintah 
Tiongkok mendukung rezim 

CANBERA(IM) - Aus-
tralia mengalami hari paling 
mematikan sepanjang pan-
demi virus korona (Covid19), 
dengan mencetak tambahan 
kematian terbanyak dalam 
sehari. Situasi ini terjadi saat 
varian Omicron yang me-
nyebar cepat terus memicu 
kenaikan angka rawat inap 
hingga mencapai rekor.

Seperti dilansir Reuters, 
Selasa (18/1), Australia tengah 
menghadapi wabah korona 
terparah di wilayahnya, yang 
didorong oleh varian Omicron 
yang beberapa waktu terakhir 
menempatkan lebih banyak 
pasien di rumah sakit dan unit 
perawatan intensif.

Total 74 kematian akibat 
korona dilaporkan dalam sehari, 
pada Selasa (18/1) waktu setem-
pat, yang berasal dari tiga negara 
bagian paling padat di Australia, 
yakni New South Wales, Victoria 
dan Queensland.

Angka itu melampaui 
rekor kematian tertinggi se-

belumnya, saat 57 kematian 
tercatat dalam sehari pada 
Kamis (13/1) lalu.

Dari total kematian terting-
gi dalam sehari itu, sekitar 36 
kematian di antaranya tercatat 
di negara bagian New South 
Wales, yang menjadi lokasi kota 
Sydney -- rekor tertinggi untuk 
tambahan kematian harian di 
negara bagian ini.

“Hari ini, merupakan hari 
yang sangat sulit bagi negara 
bagian kita,” ucap Premier New 
South Wales, Dominic Perrottet, 
dalam konferensi pers

Perrottet diketahui secara 
konsisten mengesamping-
kan pembatasan ketat un-
tuk wilayahnya dengan dalih 
tingginya angka vaksinasi ko-
rona. Dia kembali menegaskan 
bahwa rumah-rumah sakit di 
New South Wales akan mampu 
menghadapi kenaikan jumlah 
penerimaan pasien.“Meskipun 
ada tantangan, itu bukan tan-
tangan yang unik bagi seluruh 
dunia,” sebutnya.  gul

Omicron Mengganas, Australia 
Alami Hari Terburuk

Bashar Al-Assad, dalam kon-
fl ik selama satu dekade yang 
saat ini masih berlangsung.

Sejak 2019, terjadi kelang-
kaan bahan pokok seperti 
gandum dan bahan bakar di 
Suriah. Kelangkaan gandum 
disebabkan oleh kekeringan, 
sulitnya akses air di Suriah dan 
kawasan secara keseluruhan, 
termasuk sanksi internasional.

Kondisi tersebut telah 
mendorong Assad untuk 
menerima bantuan gandum 
dari Rusia dan bahan bakar dari 
Iran. Tetapi Tiongkok semakin 
tampak seperti pelindung yang 
lebih menonjol bagi pemerin-
tah Suriah. Peningkatan kerja 
sama antara Damaskus dan 
Beijing juga terjadi di tengah 
bergabungnya Suriah dengan 
Inisiatif  Belt and Road. Hal ini 
memungkinkan pemerintah 
Suriah memiliki akses yang lebih 
besar terhadap bantuan dan 
dukungan dari Tiongkok.  gul

KABUL(IM) - Sedikit-
nya 26 orang tewas akibat 
gempa bumi yang melanda 
Afghanistan barat. Para ko-
rban meninggal ketika atap 
rumah mereka runtuh pada 
Senin (17/1) di distrik Qadis, 
di provinsi barat Badghis.

“Lima wanita dan em-
pat anak-anak termasuk di 
antara 26 orang yang tewas 
dalam gempa itu,” kata juru 
bicara provinsi Baghdis, Baz 
Mohammad Sarwary, dilansir 
Aljazirah, Selasa (18/1).

Sarwary menambahkan 
bahwa, empat orang men-
galami luka-luka. Dia men-
gatakan, tim penyelamat per-
tama telah tiba di beberapa 
daerah yang terkena dampak 
di bawah hujan lebat. Sarwary 
memperkirakan jumlah kor-
ban dapat meningkat karena 
Badghis, yang berbatasan den-
gan Turkmenistan, adalah 
provinsi pegunungan dan salah 
satu daerah paling miskin dan 
terbelakang di Afghanistan.

Menurut Survei Geologi 
Amerika Serikat, gempa dan-
gkal itu berkekuatan 5,3 skala 
ritcher. Kemudian terjadi gempa 
susulan berkekuatan 4,9 skala 
ritcher sekitar dua jam setelah 
gempa pertama. Menurut Pusat 
Seismologi Eropa-Mediterania, 
gempa berada pada kedalaman 
30 kilometer.

Sarwary mengatakan, 
gempa terasa di seluruh 
provinsi. Beberapa rumah di 
Qala-e-Naw, ibu kota provin-
si, mengalami retakan tetapi 

tidak ada luka parah atau 
kerusakan yang meluas.

Kepala Pusat Operasi 
Darurat Kementerian Negara 
Urusan Darurat, Mullah Janan 
Saeqe, membenarkan jumlah 
korban tewas dan mengatakan 
lebih dari 700 rumah rusak. 
Gempa tersebut juga men-
imbulkan kerusakan rumah 
penduduk di distrik Muqr di 
provinsi Baghdis.

Afghanis tan  berada 
dalam cengkeraman bencana 
kemanusiaan dan krisis eko-
nomi. Distrik Qadis adalah 
salah satu daerah yang paling 
parah terkena dampak keker-
ingan yang menghancur-
kan. Distrik tersebut hanya 
mendapatkan sedikit manfaat 
dari bantuan internasional 
dalam 20 tahun terakhir.

Afghanistan sering dilanda 
gempa bumi, terutama di pe-
gunungan Hindu Kush, yang 
terletak di dekat persimpangan 
lempeng tektonik Eurasia dan 
India. Gempa bumi dapat me-
nyebabkan kerusakan signifi -
kan pada rumah dan bangunan 
yang dibangun dengan buruk 
di Afghanistan.

Pada 2015, hampir 280 
orang tewas ketika gempa 
berkekuatan 7,5 skala ritcher 
yang berpusat di pegunungan 
melanda Asia Selatan. Seba-
gian besar kematian terjadi di 
Pakistan. Dalam bencana itu, 
12 siswi Afghanistan tewas 
terinjak-injak saat mereka 
mencoba melarikan diri dari 
gedung sekolah.  ans

Gempa M 5,3 Guncang 
Afghanistan, 26 Orang Tewas

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN
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REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS SEJAHTERA  
PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA DANA 
EKUITAS SEJAHTERA dengan ini mengumumkan rencana perubahan Kontrak Investasi 

sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut: 
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b. perubahan ketentuan Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang 
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