
WASHINGTON(IM)- 
Gedung Putih mengatakan 
Presiden Amerika Serikat 
(AS) Joe Biden akan mem-
pertimbangkan pertemuan 
dengan koleganya dar i 
Ukraina dan Rusia untuk 
meredakan ancaman invasi 
Moskow ke Kiev. 

Tidak ada terobosan dalam 
pembicaraan antara Menteri 
Luar Negeri AS Antony Blink-
en dan Menteri Luar Negeri 

Rusia Sergei Lavrov mengenai 
pasukan Rusia yang berkumpul 
di perbatasan Ukraina pada 
Jumat lalu. Meski begitu, kedua 
diplomat top itu setuju untuk 
melanjutkan negosiasi.

Sekretaris Pers Gedung 
Putih Jen Psaki ditanya tentang 
prospek pertemuan puncak an-
tara Biden dengan Presiden Ru-
sia Vladimir Putin dan Presiden 
Ukraina Volodymyr Zelenskiy. 

“Mengenai presiden dan 

perannya, Anda tahu, saya 
pikir sebagian dari itu akan 
didiskusikan dengan Menteri 
Blinken dan tim keamanan 
nasionalnya tentang langkah 
selanjutnya yang tepat,” kata 
Psaki. “Tentu saja, Presiden 
selalu menghargai keterlibatan 
pemimpin-ke-pemimpin, teta-
pi kami akan menentukan 
apakah itu langkah selanjutnya 
yang tepat,” imbuhnya seperti 
dikutip dari Newsweek, Min-

Sementara itu, Kremlin 
menganggap ekspansi pasu-
kan dan senjata NATO yang 
ditempatkan begitu dekat 
dengan perbatasan Rusia 
tidak dapat diterima. Men-
teri Luar Negeri AS Antony 
Blinken akan bertemu den-
gan Menteri Luar Negeri Ru-
sia Sergey Lavrov di Jenewa, 
Swiss, pada hari Jumat dalam 
upaya untuk menyelesaikan 
kebuntuan.  ans

ggu (23/1).
Moskow dilaporkan telah 

menempatkan sejumlah besar 
pasukan di dekat perbatasan-
nya dengan Ukraina, tetapi 
menyangkal bahwa rencana 
invasi sedang berlangsung. 
Moskow menegaskan bahwa 
pasukannya berada di tanah 
Rusia. Gedung Putih bersikeras 
bahwa Ukraina harus diiz-
inkan untuk bergabung dengan 
NATO di masa depan. 

Biden Pertimbangkan Pertemuan Segitiga dengan Putin dan Zelenskiy Berlianto 

YANGON(IM) - Pen-
gadilan militer tertutup di 
Myanmar menjatuhkan huku-
man mati terhadap seorang 
anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) dari Liga Nasi-
onal untuk Demokrasi (NLD), 
partainya Aung San Suu Kyi. 
Politisi bernama Phyo Zeyar 
Thaw tersebut ditangkap pada 
November lalu. 

Dia dijatuhi hukuman mati 
atas tuduhan pelanggaran di 
bawah Undang-Undang Kon-
traterorisme. Vonis mati itu 
disampaikan para jenderal yang 

berkuasa atas pengadilan mili-
ter, seperti dikutip Al Jazeera, 
Sabtu (22/1).

Aktivis demokrasi terke-
muka Kyaw Min Yu, lebih 
dikenal sebagai Ko Jimmy, juga 
dijatuhi hukuman yang sama.

Aktivis demokrasi terke-
muka Kyaw Min Yu, lebih 
dikenal sebagai Ko Jimmy, juga 
dijatuhi hukuman yang sama.

Mereka dinyatakan ber-
salah atas pelanggaran yang 
melibatkan bahan peledak, 
pengeboman dan pendanaan 
terorisme, tetapi rinciannya 
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BERLIN(IM)-Pangli-
ma Angkatan Laut Jerman 
Wakil Laksamana Kay-Achim 
Schoenbach mengundurkan 
diri pada Sabtu (22/1). 

Dia menuai kritik karena 
mengatakan Presiden Rusia 
Vladimir Putin pantas dihor-
mati dan Ukraina tidak akan 
pernah memenangkan kem-
bali Krimea yang dicaplok dari 
negara tetangganya.

“Saya telah meminta Men-
teri Pertahanan Christine Lam-
brecht untuk membebaskan 
saya dari tugas  dengan segera. 
Menteri telah menerima per-
mintaan saya,” ujar Schoen-
bach. 

Schoenbach membuat per-
nyataan pada diskusi think tank 
di India pada Jumat (21/2) 
dan videonya dipublikasikan 
di media sosial. Komentar itu 
muncul pada saat yang sensitif  
karena Rusia telah mengum-
pulkan puluhan ribu tentara di 
perbatasan Ukraina. 

Dalam bahasa Inggris, 
Schoenbach mengatakan 
bahwa Putin berusaha diper-
lakukan setara oleh Barat. 
“Apa yang dia (Putin) inginkan 
adalah rasa hormat,” katanya.

“Dan Tuhanku, mem-
beri seseorang rasa hormat 
adalah biaya rendah, bahkan 
tanpa biaya. Sangat mudah 
untuk memberinya rasa hormat 
yang benar-benar dia tun-
tut dan mungkin juga pan-
tas mendapatkannya,” kata 
Schoenbach, menyebut Rusia 
negara tua dan penting.

Schoenbach mengakui 
tindakan Rusia di Ukraina 
perlu ditangani. “Semenanjung 
Krimea telah hilang, tidak akan 

pernah kembali, ini adalah 
fakta,” ujarnya. 

Pernyataan Schoenbach 
itu bertentangan dengan po-
sisi bersama Barat. Penca-
plokan semenanjung oleh 
Moskow dari Kiev pada 2014 
tidak dapat diterima dan harus 
dikembalikan.

Sebelum pengunduran diri 
Schoenbach, Kementerian 
Pertahanan secara terbuka 
mengkritik pernyataannya. 
Kementerian itu mengatakan 
bahwa pernyataan Schoenbach 
tidak mencerminkan posisi 
Jerman baik dalam isi maupun 
susunan kata. Schoenbach 
pun meminta maaf  atas ko-
mentarnya.

“Pernyataan gegabah saya 
di India, semakin membebani 
kantor saya. Saya menganggap 
langkah ini (pengunduran diri) 
diperlukan untuk mencegah 
kerusakan lebih lanjut pada 
angkatan laut Jerman, pasu-
kan Jerman, dan, khususnya, 
Republik Federal Jerman,” ujar 
Schoenbach. 

Kementerian Luar Negeri 
Ukraina telah meminta Jerman 
untuk secara terbuka menolak 
komentar kepala Angkatan 
Laut itu. Komentar Schoen-
bach dapat mengganggu upaya 
Barat untuk meredakan situasi. 

“Ukraina berterima kasih 
kepada Jerman atas dukungan 
yang telah diberikannya sejak 
2014, serta atas upaya diploma-
tik untuk menyelesaikan kon-
fl ik bersenjata Rusia-Ukraina. 
Tetapi pernyataan Jerman saat 
ini mengecewakan dan berten-
tangan dengan dukungan dan 
upaya itu,” kata Kementerian 
Luar Negeri Ukraina.  gul

Panglima AL Jerman 
Mundur Usai Sebut Putin 
Pantas Dihormati

Dia dijatuhi hukuman mati atas tuduhan 
pelanggaran di bawah Undang-Undang 
Kontraterorisme.

Militer Myanmar Hukum Mati Anggota 
DPR dari Partai Aung San Suu Kyi

pasukan keamanan.
Kyaw Min Yu, yang men-

jadi terkenal selama pembe-
rontakan mahasiswa Myanmar 
tahun 1988 ditangkap dalam 
penggerebekan semalam pada 
bulan Oktober. Sebagai bagian 
dari apa yang disebut gerakan 
“Generasi 88” yang menantang 
penguasa militer Myanmar se-
belumnya, ia dituduh mengha-
sut kerusuhan dengan posting 
media sosialnya.

Aung San Suu Kyi (76) 
menghadapi banyak tuduhan, 
termasuk melanggar undang-
undang rahasia negara. Dia 
telah dijatuhi hukuman enam 
tahun karena mengimpor dan 
memiliki walkie-talkie secara 
ilegal, melanggar aturan pem-
batasan terkait pandemi virus 
korona, dan hasutan terhadap 
militer.  tom

muka yang dijatuhi hukuman 
mati sejak kudeta. Myanmar 
belum melakukan eksekusi 
selama beberapa dekade.

Phyo Zeyar Thaw, yang 
bernama asli Maung Kyaw, 
ditangkap November lalu di 
sebuah apartemen di Yangon, 
kota terbesar di negara itu. 
Menurut militer, dia ditangkap 
berkat informasi dan kerja 
sama dari warga yang patuh.

Dikenal sebagai pelopor 
hip-hop, Phyo Zeyar Thaw 
terpilih menjadi anggota Par-
lemen sebagai bagian dari 
langkah negara menuju de-
mokrasi pada tahun 2015. 
Militer mengatakan dia me-
miliki dua pistol, amunisi dan 
senapan M-16 yang dimilikinya 
pada saat penangkapannya, 
dan menuduhnya mengatur 
beberapa serangan terhadap 
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tidak jelas karena proses pem-
bungkaman oleh militer. Istri 
Min Yu, Nilar Thein, pada 
bulan Oktober membantah 
tuduhan yang diajukan terha-
dap suaminya.

Myanmar jatuh ke dalam kri-
sis ketika panglima militer Min 
Aung Hlaing menggulingkan 
pemerintah terpilih Aung San 
Suu Kyi dan merebut kekuasaan 
pada 1 Februari 2021. 

Kudeta tersebut memicu 
protes massa dan gerakan pem-
bangkangan sipil, dan ribuan 
orang telah ditangkap dalam upaya 
militer untuk menindak perbedaan 
pendapat. Hampir 1.500 warga 
sipil diperkirakan tewas. 

Phyo Zeyar Thaw dan 
Kyaw Min Yu keduanya telah 
dipenjara oleh rezim militer 
sebelumnya dan merupakan 
salah satu aktivis paling terke-

OLIMPIADE DAN PARALIMPIADE MUSIM DINGIN BEIJING 2022
Polisi paramiliter berjalan melewati instalasi berbentuk Bing Dwen Dwen dan Shuey Rhon Rhon, maskot Olimpiade dan Para-
limipiade Musim Dingin Beijing 2022, di Beijing, Tiongkok, Sabtu (22/1). 

IDN/ANTARA

PELONGGARAN PEMBATASAN SOSIAL DI IRLANDIA
Warga tanpa masker duduk di luar ruangan sebuah restoran di pusat 
kota, sementara pembatasan akibat virus corona (COVID-19) melonggar, 
di Dublin, Irlandia, Sabtu (22/1). 

IDN/ANTARA

Eropa Diguncang Aksi Protes 
Anti Pembatasan Covid-19

PARIS(IM)-  Ribuan 
orang turun ke jalan dan 
berkumpul di ibu kota-ibu 
kota Eropa untuk memprotes 
pemberlakukan paspor vaksin 
dan pembatasan terkait Co-
vid-19 yang dilakukan oleh 
pemerintah guna mengakhiri 
pandemi virus korona . Aksi 
demonstrasi terjadi di Athena, 
Helsinki, London, Paris hingga 
Stockholm seperti dilansir dari 
AP, Minggu (23/1). 

Aksi demonstrasi di Paris, 
Prancis, ratusan demonstran 
memprotes penggunaan kartu 
Covid-19 baru pada Senin lalu. 
Kartu ini akan sangat mem-
batasi kehidupan mereka yang 
menolak untuk divaksinasi 
mulai dari melarang mereka 
dari penerbangan domestik, 

acara olahraga, bar, bioskop 
dan tempat rekreasi lainnya. 

Di Swedia, sekitar 3.000 
orang berdemonstrasi di pusat 
kota Stockholm dan berkum-
pul di alun-alun utama. Mer-
eka memprotes penggunaan 
sertifi kat vaksin untuk meng-
hadiri acara dalam ruangan 
dengan lebih dari 50 orang. 
Aksi demonstrasi ini digagas 
oleh Frihetsrorelsen atau Ger-
akan Kebebasan.

Media Swedia melaporkan 
bahwa perwakilan dari neo-
Nazi yaitu Gerakan Perlawa-
nan Nordik turut menghadiri 
aksi tersebut dengan membawa 
spanduk. Polisi memantau 
dengan ketat kelompok itu, 
yang telah dikaitkan dengan 
perilaku kekerasan dalam 

demonstrasi. 
Polisi keamanan Swedia 

telah memperingatkan bahwa 
ekstremis sayap kanan mung-
kin ambil bagian dalam aksi 
protes pada hari Sabtu. Tidak 
ada insiden besar atau bentro-
kan yang dilaporkan hingga 
sore hari.

Demonstrasi serupa dengan 
sekitar 1.000 peserta juga diada-
kan di Goteborg, kota terbesar 
kedua di Swedia. Pemerintah 
Finlandia memberi wewenang 
kepada otoritas lokal dan region-
al tepat sebelum Natal untuk 
memperkenalkan “tindakan luas 
dan penuh” dalam menanggapi 
meningkatnya kasus virus yang 
melibatkan varian Omicron. 
Kebijakan yang juga menuai 
protes.  tom 

Taliban Ancam Tembak Wanita  
jika Tak Pakai Burqa

KABUL(IM) - Polisi agama 
Taliban telah mengancam akan 
menembak para wanita pekerja 
lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) di provinsi barat laut Af-
ghanistan jika mereka tidak men-
genakan burqa. Ancaman itu 
diungkap dua anggota staf  LSM 
kepada AFP. Hak-hak warga Af-
ghanistan–khususnya perempuan 
dan anak perempuan–semakin 
dibatasi sejak Taliban kembali 
berkuasa pada Agustus setelah 
menggulingkan pemerintah yang 
didukung Amerika Serikat (AS).

Perempuan terjepit dari ke-
hidupan publik dan sebagian besar 
dilarang dari pekerjaan pemerintah, 
sementara sebagian besar sekolah 
menengah untuk anak perempuan 
ditutup.  Dua pekerja LSM interna-
sional di pedesaan provinsi Badghis 
mengatakan kepada AFP bahwa 
cabang lokal dari Kementerian 
Promosi Kebajikan dan Pencega-
han Kejahatan bertemu dengan 
kelompok-kelompok bantuan 
pada hari Minggu. 

“Mereka memberi tahu kami 
jika staf  wanita datang ke kantor 
tanpa mengenakan burqa, mer-
eka akan menembaknya,” kata 
seorang staf  yang meminta untuk 
tidak disebutkan namanya karena 
alasan keamanan.

Menurutnya, perempuan 
juga harus didampingi untuk 
bekerja oleh wali laki-laki. Sum-
ber LSM kedua mengkonfi rmasi 
ancaman penembakan tersebut. 
“Mereka juga mengatakan mer-
eka akan datang ke setiap kantor 

SELANDIA BARU(IM)- 
Perdana Menteri Selandia Baru 
Jacinda Ardern terpaksa membatal-
kan pernikahannya imbas pemerin-
tah memberlakukan pembatasan 
baru Covid-19. Pembatasan itu 
dilakukan guna mencegah penye-
baran varian baru Omicron.

“Pernikahan saya tidak jadi 
dilaksanakan,” katanya di hada-
pan wartawan sambil menyam-
paikan keprihatinannya kepada 
masyarakat Selandia Baru yang 
merasakan nasib serupa. Ardern 
memang belum mengungkapkan 
tanggal pernikahannya secara 
gamblang, namun disebut akan 
dilakukan dalam waktu dekat.

Ketika ditanya oleh war-
tawan bagaimana perasaannya 
karena terpaksa membatalkan 
pernikahannya dengan Clarke 
Gayford, Ardern menjawab 
“Begitulah hidup.”

“Saya tidak berbeda dengan 
ribuan warga Selandia Baru 
lainnya yang terdampak lebih 
dahsyat imbas pandemi. Hal 
yang paling menyedihkan di 
masa pandemi adalah tidak bisa 
bersama orang yang dicintai ke-

tika mereka sakit parah. Itu akan 
jauh, jauh, melebihi kesedihan 
yang saya alami.” lanjutnya.

Seperti dilansir Reuters, Min-
ggu (23/1),  Selandia Baru akan 
memberlakukan aturan masker 
dan membatasi pertemuan mulai 
Minggu (23/1) dini hari setelah 
ditemukan 9 kasus Omicron di 
Pulau Utara dan Selatan. Ka-
sus tersebut terjadi pada sebuah 
keluarga yang kembali ke Kota 
Nelson di Pulau Selatan setelah 
bepergian dengan pesawat terbang 
dari Auckland di Pulau Utara. Mer-
eka kembali sepulang menghadiri 
pernikahan di Auckland. Selain ke-
luarga tersebut, seorang pramugari 
juga dinyatakan positif  Omicron.

Dengan temuan tersebut, Se-
landia Baru akan beralih ke aturan 
ketat Covid-19 dengan lebih ban-
yak aturan menggunakan masker, 
kegiatan di dalam ruangan seperti 
bar dan restoran dan acara seperti 
pernikahan akan dibatasi hingga 
100 orang. Pembatasan kapasitas 
ruangan akan diturunkan menjadi 
25 orang jika lokasi tidak meng-
gunakan tiket vaksin sebagai 
syarat masuk.  gul

PM Selandia Baru Batal Gelar Pernikahan 
Gegara Omicron Meluas

tanpa pemberitahuan sebelum-
nya untuk memeriksa apakah 
peraturan telah diikuti,” katanya 
kepada AFP, Sabtu (22/1).

Pemberitahuan kepada LSM 
yang dilihat AFP tidak menyebut-
kan ancaman penembakan, tetapi 
memerintahkan perempuan untuk 
menutupi diri. Wanita di Afghanistan 
yang sangat konservatif umumnya 
menutupi rambut mereka den-
gan syal, sementara burqa–wajib di 
bawah rezim pertama Taliban, dari 
tahun 1996 hingga 2001–masih 
banyak dipakai, terutama di luar Ibu 
Kota Afghanistan; Kabul. 

Putus asa untuk pengakuan 
internasional guna membuka 
aset yang dibekukan, Taliban 
sebagian besar menahan diri 
dari mengeluarkan kebijakan na-
sional yang memicu kemarahan 
di luar negeri. Pejabat provinsi, 
bagaimanapun, telah mengeluar-
kan berbagai pedoman dan dekrit 
berdasarkan interpretasi lokal hu-
kum Islam dan adat Afghanistan. 

Di ibu kota pada hari Jumat, 
sekitar 300 pria pendukung 
Taliban berdemonstrasi dengan 
meneriakkan menginginkan hu-
kum Syariah. Sambil memegang 
poster-poster perempuan berca-
dar, massa menuduh aktivis hak-
hak perempuan yang turun ke 
jalan sebagai “tentara bayaran”. 

Awal bulan ini, poster-
poster ditempel di kafe dan 
toko di Kabul yang memerin-
tahkan wanita Afghanistan un-
tuk menutupi diri, diilustrasikan 
dengan gambar burqa.   gul

WASHINGTON(IM)- 
Departemen Luar Negeri 
Amerika Serikat (AS) sedang 
mempersiapkan persetujuan 
untuk evakuasi beberapa dip-
lomat dan keluarganya dari 
kedutaan di Ukraina. 

Seperti dilaporkan oleh ABC 
News, otorisasi akhir belum 
disetujui sehingga ruang lingkup 
evakuasi belum jelas.  “Kami ti-
dak memiliki apa pun untuk diu-
mumkan saat ini. Kami melaku-
kan perencanaan darurat yang 
ketat, seperti yang selalu kami 
lakukan, jika situasi keamanan 
memburuk,” kata seorang juru 
bicara Departemen Luar Negeri 
AS ABC News menanggapi 
laporan itu, Minggu (23/1). 

Perencanaan darurat itu 
telah berlangsung selama ber-
minggu-minggu.  ABC News 
pertama kali melaporkannya 
bulan lalu bahwa kedutaan 
AS sedang mempersiapkan 
keberangkatan resmi atau di-
perintahkan. Keberangkatan 
resmi memungkinkan keluarga 
dan staf  non-darurat untuk 
mengungsi, biasanya dengan 
penerbangan komersial, se-
mentara keberangkatan yang 
diperintahkan mengharuskan 
mereka melakukannya.

Dalam kedua kasus terse-
but, Departemen Luar Neg-
eri AS akan memperingatkan 
warga Amerika untuk mening-
galkan negara itu juga. 

Departemen Luar Negeri 
AS, dengan peringatan eksplisit 
bahwa Rusia merencanakan aksi 

militer yang signifi kan terhadap 
Ukraina. Tetapi sementara orang 
Amerika akan diperingatkan 
untuk meninggalkan negara itu 
minggu ini, Departemen Luar 
Negeri AS menjelaskan bahwa 
mereka tidak akan dievakuasi 
dengan pesawat pemerintah, 
seperti di Afghanistan - evakuasi 
yang terus dikatakan departe-
men bukanlah preseden. “Jika 
ada keputusan untuk mengubah 
sikap kami sehubungan dengan 
diplomat Amerika dan keluarga 
mereka, warga Amerika seharus-
nya tidak mengantisipasi bahwa 
akan ada evakuasi yang dispon-
sori pemerintah AS,” kata juru 
bicara Departemen Luar Negeri.

“Saat ini penerbangan 
komersial tersedia untuk mendu-
kung keberangkatan,” imbuhnya. 
Keputusan untuk mengevakuasi 
beberapa staf  dan keluarga dari 
kedutaan telah membuat marah 
pemerintah Ukraina, menurut 
salah satu sumber.

Warga Ukraina di Kiev dan di 
garis depan dalam perang antara 
Ukraina dan pasukan pimpinan 
Rusia di provinsi timur men-
gatakan kepada ABC News bahwa 
mereka kurang yakin bahwa seran-
gan Rusia skala penuh sudah dekat. 
Beberapa orang berpendapat 
bahwa tekanan dari Moskow hany-
alah gertakan dan mereka melihat 
AS setuju dengan langkah seperti 
ini. Presiden Ukraina Volodymyr 
Zelensky mengisyaratkan hal itu 
selama pertemuannya dengan 
Menteri Luar Negeri Antony 
Blinken pada Rabu lalu.  ans

AS Dilaporkan Bersiap Evakuasi 
Diplomatnya dari Ukraina

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

REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 2
PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA 
MONEY MARKET FUND 2 dengan ini mengumumkan rencana perubahan Kontrak 
Investasi Kolektif (“KIK”) dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA MONEY 
MARKET FUND 2 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” menjad       
“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) untuk setiap Pemegang Unit 
Penyertaan” menjadi “Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap 
Pemegang Unit Penyertaan”; dan

d. perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi yang semula              
“sama dengan batas minimum penjualan kembali Unit Peneyrtaan 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 SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 2 serta pihak-pihak yang 
berkepentingan.       
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