
LONDON(IM) - Skan-
dal pesta di kala pandemi yang 
disetujui Perdana Menteri (PM) 
Inggris Boris Johnson menuai 
kritikan bahkan kecaman agar 
ia mundur dari jabatannya. 
Anggota parlemen dari par-
tainya sendiri pun marah atas 
serangkaian pesta yang digelar 
di kediaman resminya Down-
ing Street saat pemberlakukan 
peraturan pembatasan sosial 
Covid-19 pada 2020 lalu.

Namun Johnson menolak 
seruan mengundurkan diri dari 
oposisi dan beberapa anggota 
parlemennya sendiri tersebut. 
Kini Johnson tengah berjuang 
menopang otoritasnya seusai 
skandal itu. 

Dia juga telah berulang 
kali meminta maaf  dan men-
gatakan dia tidak mengetahui 
banyak dari acara tersebut.

Namun tetap saja, dia 
menghadiri pesta yang digelar 
pada masa penguncian. John-
son menyangkal bahwa tidak 
ada yang memberitahunya 
bahwa pertemuan itu melang-

gar aturan Covid.
“Saya mengharapkan para 

pemimpin saya untuk memikul 
tanggung jawab atas tindakan 
yang mereka ambil,” kata ang-
gota parlemen Konservatif  
pendukung Brexit, David Da-
vis, kepada parlemen.

Davis mengutip kutipan 
dari seorang anggota parlemen 
Konservatif, Leo Amery, ke-
pada Perdana Menteri Neville 
Chamberlain saat itu tentang 
penanganan perangnya pada 
1940: “Anda telah duduk di 
sana terlalu lama untuk kebai-
kan yang telah Anda lakukan. 
Atas nama Tuhan, pergilah.”

Ditanya langsung oleh ang-
gota parlemen oposisi apakah 
dia akan mengundurkan diri, 
Johnson menjawab tegas “Ti-
dak”.

Menggulingkan Johnson 
akan meninggalkan Inggris 
dalam tepi jurang selama 
berbulan-bulan tepat ketika 
Barat berurusan dengan krisis 
Ukraina dan ekonomi terbesar 
kelima di dunia bergulat den-
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PRAHA(IM) - Seorang 
penyanyi folk terkenal dari 
Republik Ceko telah meninggal 
setelah dengan sengaja terin-
feksi Covid-19, kata putranya 
kepada BBC.

Hana Horka, (57), tidak 
divaksinasi dan telah mempost-
ing di media sosial bahwa dia 
pulih setelah dites positif, tetapi 
meninggal dua hari kemudian.

Putranya, Jan Rek, men-
gatakan ibunya terinfeksi Co-
vid-19 dengan sengaja ketika 
dia dan ayahnya terkena virus 
tersebut. Ini dilakukan Horka 
agar dia bisa mendapatkan 
paspor pulih Covid, yang me-
mungkikannya mengakses 
tempat-tempat tertentu.

Republik Ceko melaporkan 
rekor jumlah kasus Covid-19 
pada Rabu.

Rek dan ayahnya, yang 
keduanya divaksinasi lengkap, 
sama-sama tertular Covid-19 
selama Natal. Tetapi dia men-
gatakan ibunya telah memu-
tuskan untuk tidak menjauh 
dari mereka, dan lebih memilih 
untuk mengekspos dirinya agar 
terkena virus itu.

“Dia seharusnya diisolasi 
selama seminggu karena kami 
dites positif. Tapi dia bersama 
kami sepanjang waktu,” kata 
Rek sebagaimana dilansir BBC.

Bukti vaksinasi atau bukti 
infeksi Covid-19 baru diper-
lukan di Republik Ceko untuk 
dapat masuk ke banyak tempat 
sosial dan budaya, termasuk 
bioskop, bar, dan kafe.

Horka adalah anggota salah 
satu kelompok penyanyi folk 
tertua di Ceko, Asonance. 
Rek mengatakan bahwa ibu-
nya ingin tertular Covid agar 
p[ergerakannya dibatasi lebih 
sedikit.

Dua hari sebelum Horka 
meninggal, dia menulis di 
media sosial bahwa dia sedang 
dalam pemulihan: “Sekarang 
akan ada teater, sauna, konser”.

Pada Minggu (16/1) pagi, 
hari saat dia meninggal, Horka 
mengatakan dia merasa lebih 

baik dan berpakaian untuk 
berjalan-jalan. Tapi kemudian 
punggungnya mulai sakit, jadi 
dia berbaring di kamarnya.

“Dalam waktu sekira 10 
menit semuanya selesai,” kata 
putranya. “Dia tersedak sampai 
meninggal”.

Meskipun dia tidak divak-
sinasi, Jan Rek menekankan 
bahwa ibunya tidak percaya 
pada beberapa teori konspirasi 
yang lebih aneh tentang vaksin 
Covid.

Dia menambahkan bahwa 
keluarga telah mencoba mendis-
kusikan masalah ini dengan 
Horka, tetapi dia kemudian 
menjadi terlalu emosional. Rek 
berharap apa yang terjadi pada 
ibunya bisa meyakinkan orang-
orang untuk divaksinasi.

“Jika Anda memiliki con-
toh hidup dari kehidupan nya-
ta, itu lebih kuat dari sekadar 
grafi k dan angka. Anda tidak 
bisa benar-benar bersimpati 
dengan angka.”

Jumlah kasus Covid di Re-
publik Ceko mencapai tertinggi 
harian baru pada Rabu, dengan 
28.469 kasus dilaporkan dalam 
populasi 10,7 juta orang.

Pemerintah baru-baru ini 
memperkenalkan langkah-
langkah baru untuk memerangi 
kenaikan, termasuk tes wajib 
bagi karyawan dan anak seko-
lah. Masa isolasi untuk orang 
yang dites positif  tetapi tidak 
memiliki gejala telah dikurangi 
dari 14 hari menjadi lima hari.

Pada Rabu, pemerintah 
Ceko mengumumkan bahwa 
mereka akan membatalkan 
rencana untuk memperke-
nalkan vaksinasi wajib untuk 
beberapa bagian masyarakat. 
Awal bulan ini, ribuan orang 
berdemonstrasi di Praha dan 
kota-kota lain menentang ke-
mungkinan penerapannya.

Sekira 63% dari total popu-
lasi Republik Ceko telah divak-
sinasi lengkap, sedikit lebih 
rendah dibandingkan dengan 
rata-rata 69% di seluruh Uni 
Eropa.  gul

Penyanyi Ceko Meninggal Dunia 
Setelah Sengaja Tertular Covid-19 

Anggota parlemen dari partainya sendiri pun 
marah atas serangkaian pesta yang digelar.

Seruan Agar PM Inggris
Mundur Kian Kencang

serangkaian pengungkapan ten-
tang partai dan salah langkah 
lainnya. Mantan juru bicaranya 
sendiri mengundurkan diri setelah 
dia tertangkap kamera sedang 
tertawa dan bercanda tentang 
bagaimana mengadakan pesta 
Natal jika ditanya oleh wartawan.

Begitulah pesta pora di 
Downing Street pada satu acara 
di mana staf  pergi ke supermar-
ket untuk membeli sekantong 
alkohol, menumpahkan anggur 
di karpet, dan mematahkan 
ayunan yang digunakan oleh 
putra muda perdana menteri. 
The Mirror mengatakan staf  
telah membeli lemari es anggur 
untuk pertemuan Jumat, acara 
yang secara teratur diamati oleh 
Johnson saat dia berjalan ke 
apartemennya di gedung.

Kendati begitu Johnson 
telah memberikan berbagai 
penjelasan dari para pihak, mulai 
dari penyangkalan bahwa ada 
aturan yang dilanggar hingga 
mengungkapkan pemahaman 
atas kemarahan publik atas 
kemunafikan yang tampak di 
jantung negara bagian Inggris. 
Dia mengatakan masyarakat 
harus menunggu hasil investigasi 
internal oleh seorang pegawai 
negeri senior sebelum mencapai 
kesimpulan.  tom

Johnson mengatakan “di-
mohon untuk tetap bersama satu 
pendukung, saya belum duduk di 
sini cukup lama, memang tidak 
ada yang cukup lama.”

Pesta saat lockdown Down-
ing Street telah merusak otoritas 
Johnson. Johnson pada Se-
lasa (18/1) membantah tudu-
han oleh mantan penasihatnya 
bahwa dia telah berbohong 
kepada parlemen tentang pesta 
di saat lockdown ketat Inggris.

Ia mengatakan tidak ada 
yang memperingatkannya bah-
wa pertemuan “bawa minuman 
keras Anda sendiri” mungkin 
bertentangan dengan aturan 
Covid-19. “Saat dia menga-
rungi botol-botol kosong dan 
piring-piring sandwich, dia ti-
dak menyadari itu pesta? Apak-
ah perdana menteri menyadari 
betapa konyolnya kedengaran-
nya?” kata pemimpin oposisi 
Partai Buruh, Keir Starmer 
kepada parlemen.

“Setiap minggu, perdana 
menteri menawarkan pem-
belaan yang absurd dan terus 
terang tidak dapat dipercaya 
kepada pihak-pihak di Down-
ing Street, dan setiap minggu 
itu terurai,” imbuhnya.

Dukungan untuk Johnson 
dan partainya telah anjlok setelah 
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gan gelombang inflasi yang 
dipicu oleh pandemi Covid-19. 
Infl asi Inggris naik ke level ter-
tinggi dalam hampir 30 tahun.

Untuk memicu tantangan 
kepemimpinan Johnson, 54 
dari 360 anggota parlemen 
Konservatif  di parlemen harus 
menulis mosi tidak percaya ter-
hadap Johnson. Mereka harus 
menulis mosi tidak percaya 
kepada ketua Komite 1922. 
Mosi tidak percaya itu bersifat 
rahasia sehingga ketua adalah 
satu-satunya orang yang men-
getahui berapa banyak anggota 
parlemen yang menulisnya.

Sebuah analisis oleh surat 
kabar The Times menunjuk-
kan bahwa 58 anggota parle-
men Konservatif  telah secara 
terbuka mengkritik perdana 
menteri. Saingan utama dalam 
Partai Konservatif  termasuk 
Menteri Keuangan Rishi Sunak 
(41 tahun) dan Menteri Luar 
Negeri Liz Truss (46).

Dua tahun lalu, Johnson 
adalah kesayangan Partai Kon-
servatif. Dia mendapatkan 
suara mayoritas terbesar se-
jak Margaret Thatcher pada 
1987. Johnson juga andil dalam 
memenuhi janji membawa Ing-
gris keluar dari Uni Eropa atau 
dikenal dengan istilah Brexit.

MENARA OLIMPIADE BEIJING 
Menara Olimpiade Beijing terlihat menjelang Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 di Beijing, Tiongkok, Rabu (19/1). 

IDN/ANTARA

HUJAN SALJU DI BEIJING
Seorang pekerja pemerintah kota menyapu salju keluar dari jalan di ten-
gah hujan salju di Beijing, Tiongkok, Kamis (20/1). 

IDN/ANTARA

Korut Bakal Lanjutkan 
Uji Coba Nuklir dan Rudal

PYONGYANG(IM) - Ko-
rea Utara (Korut) bakal mem-
perkuat pertahanannya melawan 
Amerika Serikat (AS) hingga 
mempertimbangkan untuk 
memulai kembali semua kegiatan 
yang ditangguhkan sementara. 

Hal ini termuat dalam lapo-
ran oleh media resmi pemer-
intah Korut, Korean Central 
News Agency (KCNA) pada 
Kamis (20/1) waktu setempat 
yang merujuk pada moratorium 
untuk pengujian senjata nuklir 
dan rudal jarak jauh Korut.

“Pemimpin Korut Kim 
Jong-un mengadakan perte-
muan politbiro kuat Partai 
Buruh yang berkuasa pada hari 
Rabu (19/1) untuk membahas 
masalah kebijakan penting 
termasuk tindakan balasan 
atas kebijakan AS yang bermu-
suhan,” tulis laporan KCNA.

KCNA menambahkan bah-
wa politbiro memerintahkan 
pertimbangan ulang langkah-lang-
kah membangun kepercayaan. 
Pihaknya juga segera memeriksa 
masalah untuk memulai kembali 
semua kegiatan yang ditangguh-
kan sementara, sambil menyeru-
kan segera memperkuat sarana 
fi sik yang lebih kuat.

Keputusan politbiro tam-

paknya merupakan langkah 
di luar pernyataan Kim pada 
akhir 2019 bahwa ia tidak akan 
lagi terikat oleh moratorium 
pengujian hulu ledak nuklir 
dan rudal balistik antarbenua 
(ICBM). Itu dikatakan Kim 
setelah Amerika Serikat (AS) 
tidak mendapatkan tanggapan 
dari seruan konsesi untuk 
membuka kembali negosiasi.

Laporan KCNA juga men-
gatakan bahwa kebijakan dan 
ancaman militer Washington 
telah mencapai garis bahaya. Ini 
mengutip latihan militer gabungan 
AS-Korea Selatan, penyebaran 
senjata strategis AS yang mutakhir 
di kawasan itu, dan penerapan 
sanksi independen dan PBB.

“Kita harus membuat per-
siapan yang lebih menyeluruh 
untuk konfrontasi jangka pan-
jang dengan imperialis AS,” 
politbiro itu menyimpulkan.

Ketegangan meningkat 
karena serangkaian uji coba 
rudal Korut belum lama ini. 
Dorongan AS untuk sanksi 
baru diikuti oleh reaksi panas 
dari Pyongyang, meningkatkan 
momok kembalinya ke periode 
yang disebut ancaman “api dan 
amarah” tahun 2017.

Sementara itu Departemen 

Luar Negeri AS dan Gedung 
Putih tidak segera menang-
gapi permintaan komentar. 
Biden tidak menyebutkan 
Korut selama hampir dua jam 
konferensi pers pada Rabu 
yang diadakan untuk menandai 
tahun pertamanya menjabat.

“Kita harus bersiap untuk 
lebih banyak pertempuran pedang 
yang dirancang untuk mencip-
takan suasana seperti perang – dan 
mungkin lebih banyak pengujian 
provokasi,” kata seorang dosen 
di Wilson Center yang berbasis di 
Washington, Jean Lee.

Menurutnya, Kim akan 
menggunakan setiap kesem-
patan untuk membenarkan 
pengujian senjata lebih lanjut. 
Seorang profesor di Universitas 
Studi Korea Utara di Seoul Yang 
Moo-jin menilai Korut bisa saja 
dapat menguji coba rudal jarak 
jauh atau senjata ampuh lain-
nya tepat pada waktunya untuk 
peringatan ke-80 dan 110 dari 
ulang tahun mendiang ayah 
dan kakek Kim pada Februari 
dan April, keduanya hari libur 
besar di negara itu, kata Yang 
Moo-jin. “Mungkin situasinya 
bisa kembali ke lingkaran setan 
provokasi dan sanksi yang kita 
lihat pada 2017,” katanya.  ans

Situasi di Ukraina Sangat Tegang 
MOSKOW(IM)- Juru 

bicara Kremlin Dmitry Peskov 
mengatakan Moskow hanya 
akan menyambut seruan jika 
mitra Turki dapat mendorong 
Ukraina untuk menerapkan 
Protokol Minsk. Mengomentari 
usulan Presiden Turki Recep 
Tayyip Erdogan untuk melaku-
kan pertemuan antara para 
pemimpin Rusia dan Ukraina, 
Peskov mengatakan Rusia me-
nyambut baik upaya negara 
mana pun yang bertujuan untuk 
menyelesaikan situasi di Ukraina.

“Kami menyambut baik 
upaya negara mana pun yang 
dapat membantu menyele-
saikan situasi di Ukraina. Keti-
daksepahaman utama antara 
Rusia dan Ukraina terkait den-
gan penundaan implementasi 
perjanjian Minsk oleh Kyiv,” 
tutur dia, Kamia (20/1)

“Jika mitra Turki kami 
dapat mempengaruhi Ukraina 
dan mendorong mereka untuk 
memenuhi perjanjian dan 
komitmen mereka sebelum-
nya, ini akan disambut baik,” 
kata juru bicara Kremlin ke-
pada wartawan pada briefi ng 
harian di Moskow.

Peskov menambahkan 

KUALA LUMPUR(IM) 
- Seorang inspektur polisi di 
Malaysia dituduh telah memak-
sa tersangka wanita melakukan 
seks oral padanya. Namun, ha-
kim pengadilan membebaskan 
sang aparat dari tuduhan terse-
but. Tersangka wanita berusia 
23 tahun menuduh inspektur 
polisi bernama K Kumaran 
memaksanya bertindak asusila 
pada tahun lalu. Hakim pen-
gadilan setempat, Nor Hasnah 
Abdul Rahman, mengatakan 
penuntut telah untuk dalam 
menetapkan kasus prima facie.

Kumaran dituduh melaku-
kan hubungan badan yang ber-
tentangan tatanan alam dengan 
wanita tersebut—yang dalam 
sidang pengadilan diduga seb-
agai korban pelecehan. Hasnah 
mengatakan seorang sersan, 
salah satu dari delapan saksi, 
bersaksi bahwa korban selalu 
dalam pengawasan dan pintu 
masuk ke kantor Kumaran 
selalu terbuka. Hakim men-
gatakan penyelidikan dalam 

kasus ini tidak lengkap karena 
sampel kuku, rambut, dan 
pakaian wanita itu tidak dikirim 
untuk analisis forensik.

Hakim mengatakan bukti 
medis oleh dokter juga men-
egaskan bahwa seks oral ti-
dak mungkin terjadi. “Dengan 
demikian, penuntut telah gagal 
membuktikan bahan-bahan 
pelanggaran berdasarkan Pasal 
377C Undang-Undang Pidana,” 
katanya, seperti dikutip dari Free 
Malaysia Today, Kamis (20/1). 

Kumaran dituduh telah 
melakukan pelang garan 
di kantor divisi kejahatan 
komersial polisi distrik Wang-
sa Maju antara pukul 13.30 
dan 14.30 pada 8 Mei tahun 
lalu. Wakil Jaksa Penuntut 
Umum Lim Chooi Yi melaku-
kan penuntutan, sementara 
Harpal Singh menjadi kuasa 
hukum mewakili Kumaran. 
Terungkap bahwa wanita itu 
diselidiki polisi karena ber-
selingkuh dan dia kemudian 
menjadi tersangka.  gul

Polisi Malaysia Dituduh Paksa Tersangka 
Wanita Lakukan Perbuatan ‘Tak Senonoh’

bahwa tempat mengadakan 
pertemuan antara Rusia dan 
Ukraina adalah sekunder dan 
yang utama adalah untuk 
mempengaruhi Ukraina. Juru 
bicara itu menyebut situasi 
di Ukraina sangat tegang. Ia 
mengklaim eskalasi terjadi 
karena dukungan militer 
Barat terhadap Ukraina.

“Mengenai situasi tegang 
di Ukraina, benar-benar sangat, 
sangat tegang. Kami melihat 
pengiriman senjata di sana, kami 
melihat berbagai manuver, kami 
melihat penerbangan penerban-
gan militer NATO dan negara-
negara Eropa Barat. Ini semua 
mengarah pada eskalasi di sekitar 
Ukraina,” ujar dia.

Pada Selasa, juru bicara 
kepresidenan Turki Ibrahim 
Kalin mengatakan Erdogan 
mengundang Presiden Rusia 
Vladimir Putin dan Pres-
iden Ukraina Volodymyr 
Zelensky ke Turkiye untuk 
menyelesaikan perbedaan 
antara kedua negara. Kalin 
juga mengatakan Erdogan 
akan pergi ke Ukraina dalam 
beberapa pekan ke depan un-
tuk melakukan pembicaraan 
dengan Zelensky.  gul

JENEWA(IM)-Kantor 
badan hak asasi manusia Per-
serikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
pada Rabu (18/1) menyatakan 
keprihatinan mendalam atas 
eskalasi konfl ik di Yaman.

“Kami sangat prihatin 
dengan berlanjutnya eskalasi 
konfl ik di Yaman. Semalam, 
serangan udara oleh koalisi 
pimpinan Saudi di ibu kota, 
Sanaa, dilaporkan telah me-
newaskan sedikitnya lima 
warga sipil,” kata juru bicara 
Komisaris Tinggi Hak Asasi 
Manusia (OHCHR) Ravina 
Shamdasani pada konferensi 
pers PBB di Jenewa.

Menurut informasi awal, 
mereka yang tewas adalah lima 
anggota keluarga yang sama, ter-
masuk dua wanita dan seorang 
anak, ketika sebuah rumah 
digerebek di distrik Ma’in pada 
malam sebelumnya. Dua wanita 
lain dan seorang anak terluka 
dalam insiden tersebut, kata 
pejabat PBB itu.

Serangan udara terbaru 
setelah serangan rudal dan drone 
yang diklaim oleh Houthi pada 
Senin terhadap Uni Emirat 
Arab, mitra koalisi Arab Saudi. 
“Serangan di bandara interna-
sional Abu Dhabi dan kawasan 
industri di dekatnya telah me-
newaskan tiga warga sipil,” kata 
Shamdasani, sambil menam-
bahkan bahwa konfl ik di Yaman 

telah meningkat pada 2022.
Pada Selasa, pasukan koali-

si yang dipimpin Saudi mengu-
mumkan, mereka melakukan 
serangan udara di Sanaa seb-
agai tanggapan atas serangan 
terbaru Houthi di Abu Dhabi, 
ibu kota Uni Emirat Arab.

“Di tengah eskalasi ini, 
kami meminta semua pihak 
untuk memastikan perlind-
ungan warga sipil dan objek 
sipil, sesuai dengan kewajiban 
mereka menurut hukum in-
ternasional,” kata Shamdasani.

Dia mengatakan, setiap 
serangan, termasuk serangan 
udara, harus sepenuhnya 
menghormati prinsip-prinsip 
“pembedaan, proporsionali-
tas, dan tindakan pencegahan 
dalam serangan.”

Pejabat PBB mengatakan, 
angka yang dikumpulkan 
OHCHR menunjukkan, telah 
terjadi 839 serangan udara oleh 
koalisi pimpinan Saudi pada 
Januari, dibandingkan 1.074 
pada Desember tahun lalu.

Pada Desember, dia men-
gatakan, sekitar 16 serangan 
drone, 12 rudal balistik, dan 
tiga proyektil lainnya ditem-
bakkan oleh Houthi yang 
didukung Iran ke wilayah 
Arab Saudi. Pada Januari, 
laporan itu menunjukkan 10 
serangan pesawat tak ber-
awak ke Arab Saudi.  ans

PBB Sangat Prihatin 
dengan Konfl ik di Yaman 

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

REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA SYARIAH  

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA 
SYARIAH SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP OPTIMA SYARIAH dengan 
ini mengumumkan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) dan 
Prospektus REKSA DANA SYARIAH SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP 
OPTIMA SYARIAH 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 1.000.000.000,- (satu miliar 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 1.000.000.000,- (satu miliar 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 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah)” menjadi “Rp 100.000,- 
(seratus ribu Rupiah)”; dan

d. perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi yang semula 
“sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Reksa Dana 
yang bersangkutan” 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 SYARIAH SYAILENDRA PENDAPATAN TETAP 
OPTIMA SYARIAH serta pihak-pihak yang berkepentingan.
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