
NUR SULTAN(IM) - 
Kazakhstan telah mengakhiri 
keadaan darurat pada Selasa 
(18/1). Berakhirnya tindakan 
darurat itu membuat kehidu-
pan kembali normal, terutama 
di ibu kota negara Nur Sul-
tan, kota metropolitan ter-
besar di negara itu, Almaty, 
dan provinsi Atyrau, Jambyl, 
Kyzylorda, dan Mangistau. 
Langkah-langkah keamanan di 
jalan-jalan dicabut, bersamaan 
dengan jam malam. Selain itu, 
pembatasan perjalanan masuk 
dan keluar kota juga dicabut.

Juru bicara kepresidenan 
Berik Uali mengatakan, per-
damaian dan ketertiban dapat 
dicapai berkat persatuan dan 
solidaritas rakyat. 

“Termasuk tindakan pa-

sukan keamanan dan penegak 
hukum yang mengorbankan 
nyawa mereka,” ujarnya dilansir 
Anadolu Agency, Rabu (19/1).

Presiden Kassym-Jomart 
Tokayev memberlakukan ke-
adaan darurat pada 5 Janu-
ari, setelah aksi protes damai 
berubah menjadi pemberon-
takan dengan kekerasan. Pada 
13 Januari, keadaan darurat di 
beberapa daerah telah dicabut.

Sedikitnya 225 orang tewas 
dalam kerusuhan menyusul 
aksi protes yang dipicu oleh 
kenaikan harga bahan bakar. 
Tokayev meminta bantuan 
blok militer yang dipimpin 
Rusia, Collective Security 
Treaty Organization (CSTO). 
Pasukan penjaga perdamaian 
dari Rusia, Belarus, Armenia, 
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MOSKOW(IM) - Rusia 
pada Selasa (18/1Hi) mengirim 
sejumlah pasukan militer ke 
Belarus untuk latihan perang 
skala besar. Pengerahan ini akan 
meningkatkan kehadiran militer 
Rusia di dekat Ukraina, di tengah 
kekhawatiran Barat terkait invasi 
yang direncanakan.

Wakil Menteri Pertahanan 
Rusia, Alexander Fomin, men-
gatakan, latihan bersama den-
gan Belarus akan melibatkan 
latihan tanggapan bersama 
terhadap ancaman eksternal. 
Rusia sudah mulai memind-
ahkan pasukan untuk latihan 
perang di Belarus.  Fomin 
mengatakan, pengerahan pasu-
kan militer dan persenjataan ke 
Belarus akan memakan waktu 
hingga 9 Februari. Sementara 
latihan bersama yang diberi 
nama Allied Resolve 2022 
akan berlangsung pada 10-20 
Februari.

Fomin tidak mengatakan 
berapa banyak pasukan yang 
akan terlibat, tetapi Rusia akan 
mengerahkan belasan jet tem-
pur Su-35 dan beberapa unit 
pertahanan udara ke Belarus. 
Pengerahan itu akan mening-
katkan sekitar 100.000 tentara 
Rusia dengan tank dan senjata 
berat lainnya yang sebelumnya 
sudah berada di dekat perba-
tasan Ukraina.

Fomin mengatakan, latihan 
di Belarus melibatkan sejumlah 
pasukan dari Distrik Militer 
Timur Rusia. Hal ini mencer-
minkan kebutuhan untuk ber-
latih dan memusatkan seluruh 
potensi militer negara itu di 
wilayah barat.

“Situasi dapat muncul ke-
tika kekuatan dan sarana ke-
lompok kekuatan regional tidak 
akan cukup untuk memastikan 
keamanan yang dapat diandal-
kan dari negara serikat, dan kita 
harus siap untuk memperkuat-
nya. Kami telah mencapai 
kesepahaman dengan Belarus 
bahwa perlu melibatkan selu-
ruh potensi militer untuk per-
tahanan bersama,” ujar Fomin.

Presiden Belarus, Alexan-
der Lukashenko, mengatakan, 
latihan bersama akan dilakukan 
di perbatasan barat Belarus 
dan di wilayah selatan yang 
berbatasan dengan Ukraina.  
Lukashenko belum lama ini 
menawarkan untuk menjadi 

tuan rumah senjata nuklir 
Rusia. Lukashenko menja-
lin hubungan yabg semakin 
dekat dengan Rusia di tengah 
sanksi Barat atas tindakan keras 
pemerintahnya terhadap aksi 
protes domestik.

Seorang pejabat senior 
Amerika Serikat (AS) men-
gatakan, pengerahan pasukan 
Rusia ke Belarus menimbulkan 
kekhawatiran bahwa Mos-
kow mungkin berencana un-
tuk menempatkan pasukan 
dan memperluas pertahanan 
Ukraina dengan serangan dari 
utara.  Pejabat yang berbicara 
dengan syarat anonim itu men-
gatakan, pergerakan tersebut 
menunjukkan kesediaan Belar-
us untuk mengizinkan pasukan 
konvensional dan nuklir Rusia 
ditempatkan di wilayahnya.

Pejabat Ukraina telah 
memperingatkan, Rusia dapat 
melancarkan serangan ke 
Ukraina dari beberapa arah, 
termasuk dari Belarus. Kemen-
terian Pertahanan Ukraina akan 
mempercepat upaya untuk 
membentuk batalyon cadan-
gan, sehingga memungkinkan 
pengerahan 130 ribu pasukan 
tambahan untuk memperkuat 
246 ribu pasukan militer.

Amerika Serikat dan se-
kutunya telah mendesak Ru-
sia untuk meredakan situasi 
dengan memanggil kembali 
pasukan yang dikumpulkan 
di dekat Ukraina. Menteri 
Luar Negeri Jerman, Annalena 
Baerbock, mengatakan, dalam 
beberapa pekan terakhir, lebih 
dari 100 ribu tentara Rusia 
yang dilengkapi dengan tank 
dan senjata telah dikerahkan 
di dekat Ukraina. Baerbock 
menyebut situasi itu sebagai 
ancaman.

Menter i  Luar  Neger i 
Rusia, Sergey Lavrov, men-
gatakan, Moskow bebas untuk 
mengerahkan pasukannya di 
mana pun yang dianggap perlu 
di wilayahnya. Lavrov men-
gatakan, kehadiran pasukan 
Moskow tidak mengancam 
pihak manapun.

“Kami tidak dapat mener-
ima tuntutan tentang angkatan 
bersenjata kami di wilayah 
kami sendiri. Kami tidak men-
gancam siapa pun, tetapi kami 
mendengar ancaman kepada 
kami,” kata Lavrov.  gul

Rusia dan Belarus Gelar Latihan Militer 
di Dekat Perbatasan Ukraina 

Langkah-langkah keamanan di jalan-jalan 
dicabut bersamaan dengan jam malam.

Kazakhstan Akhiri Keadaan Darurat 
terbesar kesembilan di dunia, 
yang berbatasan dengan Rusia 
di utara dan Cina di timur. 
Kazakhstan memiliki cadangan 
minyak yang luas dan penting 
bagi ekonomi negara. Ketidak-
puasan atas kondisi kehidupan 
yang buruk masih tampak di 
beberapa wilayah Kazakhstan. 
Sebagian besar warga Kazakh-
stan kesal dengan dominasi 
partai yang berkuasa, dan me-
megang lebih dari 80 persen 
kursi di parlemen.

Banyak pengunjuk rasa 
meneriakkan “orang tua pergi,” 
merujuk pada presiden pertama 
Kazakhstan Nursultan Naz-
arbayev, yang terus memiliki 
pengaruh besar meskipun telah 
mengundurkan diri pada 2019.  
Nazarbayev mendominasi poli-
tik negara itu dan pemerintahan-
nya ditandai oleh kultus kepriba-
dian yang moderat. Kritikus 
mengatakan, dia secara efektif  
melembagakan sistem klan di 
pemerintahan.  tom

gedung-gedung pemerintah, 
dan membakar istana presiden. 
Mereka juga menduduki ban-
dara internasional di Almaty, 
serta menjarah pertokoan, 
perbankan, dan bisnis lainnya.  

Pemerintah Kazakhstan 
mengundurkan diri sebagai 
tanggapan atas kerusuhan terse-
but. Tokayev mengklaim kerusu-
han itu dipimpin oleh kelompok 
teroris yang telah menerima 
bantuan dari negara lain, yang 
tidak disebutkan namanya.

Awalnya aksi protes dimulai 
karena kenaikan harga bahan 
bakar gas cair hampir dua kali 
lipat. Bahan bakar gas cair ini 
banyak digunakan sebagai bahan 
bakar kendaraan. Namun pe-
nyebaran aksi protes yang cepat 
mencerminkan ketidakpuasan 
yang lebih luas di negara itu. Ka-
zakhstan telah berada di bawah 
kekuasaan partai yang sama sejak  
memperoleh kemerdekaan dari 
Uni Soviet pada 1991.

Kazakhstan adalah negara 
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dan Tajikistan segera tiba dan 
mendukung penegakan hukum 
di Kazakhstan untuk memuli-
hkan ketertiban.

Aksi protes pecah pada 
Ahad (2/1), ketika pengemudi 
di kota Zhanaozen di wilayah 
Mangystau yang kaya min-
yak, menggelar demonstrasi 
besar-besaran menentang ke-
naikan harga bahan bakar gas 
cair (LPG). Pada awal tahun 
pemerintah Kazakhstan men-
gumumkan kenaikan bahan 
bakar dua kali lipat, dan meng-
hapus subsidi bahan bakar.

Aksi protes kemudian me-
nyebar ke kota Aktau. Protes 
juga terjadi di kota-kota barat, 
seperti Atyrau, Aktobe dan 
Oral, yang dikenal memiliki 
cadangan minyak dan gas alam. 
Aksi protes menyebar luas ke 
kota-kota lain di Kazakhstan 
dan berubah menjadi demon-
strasi publik.

Para demonstran mem-
bakar mobil polisi, menyerbu 

PIDATO PRESIDEN PARLEMEN EROPA 
Roberta Metsola, Presiden Parlemen Eropa yang baru terpilih menyampaikan pidato selama sesi pleno di Strasbourg, Prancis, Selasa (18/1). 

IDN/ANTARA

PARADE HARI REPUBLIK
Tentara India mengambil bagian dalam latihan untuk parade Hari Republik 
pada pagi musim dingin, di New Delhi, India, Selasa (18/1). 

IDN/ANTARA

PM Inggris Boris Johnson 
Hadapi Mosi tidak Percaya

LONDON(IM) -- Seban-
yak 20 anggota parlemen dari 
Partai Konservatif  berencana 
untuk mengajukan mosi tidak 
percaya kepada Perdana Men-
teri Inggris Boris Johnson pada 
Rabu (19/1). 

Hal ini terkait dengan se-
jumlah pesta yang diadakan 
di kediaman Johnson selama 
penguncian Covid-19.

Dibutuhkan 54 dari 360 
anggota Partai Konservatif  
di parlemen untuk mencapai 
mosi tidak percaya terhadap 
Johnson. Mereka harus menu-
lis mosi tidak percaya kepada 
ketua Komite 1922. Mosi tidak 
percaya itu bersifat rahasia 
sehingga ketua adalah satu-sa-
tunya orang yang mengetahui 
berapa banyak anggota parle-
men yang menulisnya.

Dua tahun yang lalu, John-
son adalah kesayangan Partai 
Konservatif. Dia mendapatkan 
suara mayoritas terbesar sejak 
Margaret Thatcher pada 1987. 
Hal ini memungkinkan dia untuk 
memenuhi janji membawa Ing-
gris keluar dari Uni Eropa atau 
dikenal dengan istilah Brexit.

Namun Johnson meng-
hadapi tantangan dari internal 
partai dan oposisi, karena 

pelanggaran nyata Down-
ing Street terhadap aturan 
penguncian yang ketat. Skan-
dal tersebut telah membuat 
peringkat Johnson dan Partai 
Konservatif  anjlok.

Sebelumnya, seorang man-
tan penasihat senior Perdana 
Menteri Inggris Boris John-
son mengatakan, dia berani 
bersumpah bahwa Johnson 
mengetahui ada pesta yang di-
gelar di Downing Street selama 
penguncian atau lockdown 
Covid-19. Dominic Cummings 
menuding Johnson telah ber-
bohong kepada parlemen.

Cummings mengatakan di 
Twitter, perdana menteri telah 
setuju bahwa pesta minuman 
alkohol harus dilanjutkan. 
Cummings merupakan salah 
satu arsitek Brexit, dan mantan 
penasihat senior Johnson. Dia 
meninggalkan pemerintahan 
pada November 2020.

“Bukan hanya saya, tetapi 
ada saksi mata lain yang mem-
bahas hal ini. Inilah yang ter-
jadi,” ujar Cummings.

Minggu lalu ITV News 
menerbitkan undangan email 
dari Sekretaris Pribadi Utama 
Johnson, Martin Reynolds 
terkait acara pesta pada 20 

Mei 2020. Dalam undangan 
tersebut, Reynolds menulis 
agar masing-masing peserta 
membawa minuman alkohol.

Cummings mengatakan, 
Reynolds diminta untuk mem-
batalkan undangan oleh dua 
orang. Reynolds kemudian ber-
tanya kepada Johnson apakah 
pesta itu harus dilanjutkan.

“PM menyetujuinya,” kata 
Cummings

Sebelumnya, juru bicara 
Johnson membantah bahwa 
perdana menteri mengetahui 
tentang pesta pada 20 Mei 
2020. “Tidak benar untuk 
mengatakan bahwa perdana 
menteri telah menerima pem-
beritahuan atau peringatan se-
belumnya,” kata juru bicara itu.

Media Inggris melapor-
kan bahwa, setidaknya 11 pesta 
terjadi di Downing Street yang 
merupakan kediaman dan kan-
tor resmi perdana menteri. 
Termasuk dua pesta yang digelar 
pada malam pemakaman Pan-
geran Philip pada April 2021. 
Perhelatan pesta juga digelar di 
departemen pemerintah lainnya 
antara Mei 2020 dan April 2021, 
ketika pemerintah menerapkan 
aturan pembatasan sosial untuk 
menekan kasus Covid-19.  ans

150 Ribu Anak di India 
Jadi Yatim Selama Pandemi 

NEW DELHI(IM)- 
Komisi Nasional (Komnas) 
Perlindungan Hak Anak 
India mengungkapkan, se-
banyak 150 ribu anak di 
negara tersebut menjadi ya-
tim dan yatim piatu selama 
pandemi Covid-19. India saat 
ini merupakan negara dengan 
jumlah kasus virus corona 
tertinggi kedua di dunia.

Dilaporkan Sputnik, Se-
lasa (18/1), Komnas Per-
lindungan Hak Anak In-
dia mengungkapkan, sejak 
April 2020, sebanyak 147.492 
anak di negara tersebut telah 
kehilangan salah satu atau 
bahkan kedua orang tuanya. 
Ayah atau ibu mereka me-
ninggal akibat Covid-19 atau 
alasan lain.

Rincian data menunjuk-
kan sebanyak 136.910 anak 
kehilangan satu orang tua, 
10.094 anak menjadi yatim 
piatu, dan 488 anak terlan-
tar. Jumlah anak terbanyak 
berada pada kelompok umur 
8-13 tahun (59.010), diikuti 
anak kelompok umur 14-15 
tahun (22.763), kelompok 
umur 16-18 tahun (22.626), 
dan anak usia empat sampai 

SYDNEY(IM) - Austra-
lia diminta bersiap mengha-
dapi lebih banyak kematian 
akibat Covid-19 selama be-
berapa minggu ke depan, saat 
rekor infeksi yang dipicu oleh 
wabah Omicron membanjiri 
sistem kesehatan dan memak-
sa negara bagian Victoria me-
naikkan status darurat untuk 
rumah sakit mereka. 

“Kami sudah melihat dan 
akan terus melihat kematian, 
sebagian besar orang tua, ke-
banyakan pada orang dengan 
penyakit kronis lainnya,” kata 
Chief  Health Officer Paul 
Kelly kepada penyiar Austra-
lian Broadcasting Corporation 
pada Rabu (19/1) atau sehari 
setelah Australia mengalami 
hari paling mematikan dengan 
77 kematian dari virus Corona.

Seperti dilansir Straits 
Times, di tengah rekor penu-
laran terbaru, rumah sakit 
negara bagian Victoria mulai 
tengah hari ini akan pindah ke 
status ‘kode coklat’, dimana 
status ini biasanya disediakan 
untuk bencana alam atau 
peristiwa korban massal. 

Sementara laporan me-
ngatakan perawat dan tenaga ke-

sehatan menuntut agar pemerin-
tah memanggil bantuan tentara.

Perawat di negara bagian 
tetangga New South Wales 
NSW juga langsung meng-
gelar rapat umum di salah satu 
rumah sakit terbesar di Sydney 
untuk memprotes kekurangan 
staf. “Perawat dan bidan lelah, 
marah dan frustrasi dan merasa 
pemerintah NSW tidak men-
dukung mereka sama sekali,” 
kata Shaye Candish dari serikat 
perawat. 

Meskipun Profesor Kelly 
mengakui tingkat tantangan 
yang dialami staf  perawat 
terkait kapasitas rumah sakit 
negara itu menghadapi lon-
jakan penerimaan pasien baru.

Meskipun rawat inap me-
ningkat, pihak berwenang 
mencoba membenarkan 
keputusan mereka untuk 
hidup dengan virus ketika 
vaksinasi Covid-19 yang lebih 
tinggi tercapai, mengutip vari-
an Omicron yang lebih ringan 
dibandingkan dengan jenis 
Covid-19 sebelumnya. Tetapi 
banyaknya kasus memberi 
tekanan pada rumah sakit, 
dengan 5.025 orang dirawat 
pada hari Selasa(18/1).  gul

Warga Australia Diminta Bersiap Hadapi Lebih 
Banyak Kematian di Tengah Serbuan Varian Omicron

tujuh tahun (26.080).
Komnas Perlindungan 

Hak Anak India mengatakan, 
jumlah maksimum anak-
anak yang terkena dampak 
adalah dari negara bagian 
Odisha (24.405), diikuti oleh 
Maharashtra (19.623), Gu-
jarat (14.770), Tamil Nadu 
(11.014), Uttar Pradesh 
(9.247), Andhra Pradesh 
(8.760), Madhya Pradesh 
(7.340), Benggala Barat 
(6.835), Delhi (6.629), dan 
Rajasthan (6.827).

Sejauh ini India sudah 
mencatatkan 37,4 juta kasus 
Covid-19 dengan korban 
meninggal mencapai 486 ribu 
jiwa. Ia menempati posisi 
kedua sebagai negara dengan 
kasus virus korona terbanyak 
di dunia. Peringkat pertama 
ditempati Amerika Serikat 
(AS) dengan 66,5 juta kasus 
dan 851 ribu kematian.

India diketahui sempat 
menjadi pusat pandemi Co-
vid-19. Hal itu terjadi ketika 
negara tersebut menemukan 
varian Delta. Kini Delta 
merupakan varian dengan 
penyebaran paling dominan 
di dunia.  gul

DHAKA(IM)- Seban-
yak 29 tenda pengungsi Ro-
hingya hancur terbakar di 
Kutapalong, Bangladesh. Ke-
bakaran terjadi pada Selasa 
(18/1) dini hari dan petugas 
berhasil memadamkan api 
dalam satu jam.

“Polisi dan petugas pem-
adam kebakaran menanggapi 
insiden itu dengan segera 
setelah kebakaran dimulai 
di Camp 5. Petugas berhasil 
memadamkan api dalam satu 
jam,” ujar seorang pejabat ke-
amanan Mohammad Naimul 
Haq, dilansir Anadolu Agen-
cy, Rabu (19/1).

Haq mengkonfirmasi 
setidaknya 29 tenda habis ter-
bakar dan tidak ada laporan 
korban jiwa maupun korban 
luka. Hingga kini penyebab 
kebakaran masih belum bisa 
dipastikan.

“Kami beruntung men-
emukan sumber air di dekat 
lokasi kejadian. Jika tidak, 
api bisa sangat dahsyat sep-
erti yang kami saksikan baru-
baru ini yang menyebabkan 
ribuan orang kehilangan tem-

pat tinggal di kamp Cox’s 
Bazar,” kata Haq.

Haq mengatakan, pasukan 
keamanan telah ditingkatkan di 
kamp pengungsian itu setelah 
insiden kebakaran. Haq me-
nambahkan, pihak berwenang 
sedang menyelidiki kebakaran 
yang sering terjadi di kamp-
kamp pengungsi.

Sebelumnya pada 9 Janu-
ari, kebakaran besar terjadi 
di Kamp Rohingya yang 
menyebabkan ribuan tem-
pat penampungan hancur 
dan penghuninya kehilangan 
tempat tinggal. Menurut Or-
ganisasi Internasional PBB 
untuk Migrasi, kondisi di 
kamp-kamp pengungsi yang 
padat berisiko menimbulkan 
kebakaran besar.

Kebakaran paling mema-
tikan di salah satu kamp ter-
jadi pada 22 Maret tahun lalu. 
Sedikitnya 15 orang tewas 
dan lebih dari 10.000 ban-
gunan dan tenda pengungsi 
Rohingya hancur total, ter-
masuk rumah sakit lapangan 
besar yang berbasis di kamp 
Turki.  ans

Sebanyak 29 Tenda Pengungsi 
Rohingya Hangus Terbakar

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (‘KIK’) DAN PROSPEKTUS

REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS PLUS  

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA 
SYAILENDRA DANA EKUITAS PLUS dengan ini mengumumkan rencana 
perubahan Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) dan Prospektus REKSA DANA 
SYAILENDRA DANA EKUITAS PLUS sehubungan dengan hal-hal sebagai 
berikut: 
a. perubahan ketentuan Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan yang 

semula “batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan 
adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah)” menjadi “batas 
minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar                        
Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)”;

b. perubahan ketentuan Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan 
yang semula “Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap transaksi” 
menjadi “Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi”;  

c. perubahan ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang 
semula “Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah)” menjadi “Rp 100.000,- (seratus 
ribu Rupiah)”; dan

d. perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi yang semula 
“Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap transaksi” menjadi                              
“Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi”.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai rincian perubahan ketentuan dalam KIK 
dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.
Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit 
Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA DANA EKUITAS PLUS serta pihak-
pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 20 Januari 2022
Manajer Investasi

PT Syailendra Capital 
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


