
JAKARTA - Dua bintang voli putri asal 
Korea Selatan (Korsel), Lee Jae-yeong 
dan Lee Dae-yeong, diskors dari tim na-
sional karena dugaan kasus perundung-
an yang mereka lakukan di sekolah.

Atlet kembar Lee Jae-yeong dan Lee 
Dae-yong yang berusia 24 tahun terse-
but bermain untuk Pink Spiders, tim 
voli putri terbesar di Korsel. Mereka 
juga menjadi ujung tombak tim nasional 
Negeri Ginseng tersebut.

Lee Jae-yeong dan Lee Dae-yong 
pada pekan lalu dituduh telah melaku-
kan perundungan. Lewat poster yang 
diunggah di internet oleh seseorang 
yang mengklaim sebagai rekan setim di 
sekolah menengah, terdapat 21 tuduh-
an yang dilakukan kedua atlet tersebut, 
termasuk kekerasan fisik, pencurian 
uang, dan ancaman dengan mengguna-
kan pisau.

Setidaknya empat korban lainnya 
juga mengalami pelecehan serupa, 
menurut poster tersebut.

Merespons kabar itu, klub pun 
langsung menangguhkan kedua atlet 
tersebut pada Senin (15/2).

“Kami sungguh meminta maaf dan 
merasa bertanggung jawab karena te-
lah mengecewakan semua orang yang 
menyukai voli. Kekerasan di sekolah 
adalah suatu tindakan yang tak seha-

rusnya terjadi dan tidak dapat ditole-
ransi dengan alasan apa pun,” kata Pink 
Spiders dalam sebuah pernyataan yang 
dikutip AFP, Senin (15/2).

Tak berselang lama, kantor berita 

Yonhap melaporkan kedua pemain itu 
telah diskors dari timnas hingga batas 
waktu yang tak ditentukan.

Selain dikenal hebat di bidang olah-
raga, Lee bersaudara juga kian populer 
layaknya selebriti dengan tampil di 
berbagai program televisi. Selain jago 
bermain voli, mereka juga berparas 
cantik.

Sayangnya, tuduhan yang mereka la-
kukan di masa lalu itu telah memicu ke-
marahan yang meluas di Korsel, terlebih 
masalah perundungan dan intimidasi di 
sekolah atau di tempat kerja dianggap 
sebagai masalah sosial yang serius.

Korsel merupakan salah satu negara 
yang kuat di bidang olahraga dan kerap 
masuk 10 besar klasemen perolehan 
medali, baik di Olimpiade musim panas 
maupun Olimpiade musim dingin.

Perundungan di Korsel juga ke-
rap berbuntut pada masalah lainnya, 
yakni kasus bunuh diri yang dilakukan 
seorang atlet triathlon pada tahun lalu 
setelah bertahun-tahun mengalami pe-
lecehan dari pelatih dan atlet seniornya. 
(ant/b1)

JAKARTA - Liverpool mengalami 
performa terburuk dalam waktu yang 
sangat lama. Juara bertahan Liga Pri-
mer itu hanya meraih dua kemenangan 
dari delapan pertandingan sejak awal 
2021.

Hasil tersebut membuat Liverpool 
terjun bebas ke posisi enam klasemen 
Liga Primer. Sebelumnya, The Reds 
sempat memimpin klasemen pada 
Desember 2020.

Sejak terpuruk baru-baru ini, 
sejumlah rumor bermunculan dari Li-
verpool. Jurgen Klopp harus menepis 
rumor dirinya mempertimbangkan 
untuk meninggalkan perannya sebagai 
manajer Liverpool.

Rumor lainnya adalah bek Andy 
Robertson dan kiper Alisson Becker 
terlibat perselisihan di ruang gan-

ti ganti. Kapten Liverpool Jordan 
Henderson menyebut rumor tersebut 
adalah yang ‘terlucu’ yang dia lihat 
sejauh ini. 

Henderson mengatakan rumor dan 
klaim palsu seperti itu tidak membu-
tuhkan tanggapan. “Saya tidak perlu 
mengatakan apa-apa tentang hal 
seperti itu. Ya tidak benar. Seseorang 
duduk di belakang keyboard yang 
membuat rumor tentang manajer 
atau pemain di ruang ganti. Saya 
sangat menyukai saat Robbo dan 
Ali bertengkar tentang sesuatu. Itu 
mungkin membuat kami tertawa 
kecil. Selain itu, saya tidak terlalu 
memikirkannya. Itu adalah rumor, 
saya hanya menikmati rumor itu, itu 
saja,” kata Henderson seperti dikutip 
The Mirror. (rw)

 Sebab, turnamen level Super 300 
ini merupakan kualifikasi untuk 
menambah poin pada Olimpiade 
Tokyo, yang rencananya digelar Juli 
mendatang.

“Ya sangat disayangkan Jerman 
Terbuka batal, karena turnamen ini 
seharusnya bisa untuk menambah 
poin untuk Olimpiade. Terutama 
untuk Hafiz/Gloria. Selain itu, Jerman 
Open ini seharusnya juga jadi ajang 
untuk pemanasan bagi para pemain 
yang akan tampil di All England, 
seperti Jonatan, Ginting, Marcus/
Kevin, Ahsan/Hendra, Greysia/

Apriyani, dan Praveen/Melati,” kata 
Rionny seperti dilansir beritasatu.com 
di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, 
Senin (15/2).

Federasi Badminton Dunia (BWF) 
resmi membatalkan turnamen bulu-
tangkis bertajuk Jerman Open dalam 
rilis BWF yang diumumkan Kamis 
(11/2) lalu. Laga yang seharusnya 
digelar di Mülheim an der Ruhr pada 
9-14 Maret 2021 ini batal karena situasi 
pembatasan kegiatan akibat Covid-19 
di Jerman yang belum mereda.

Untuk strategi pengiriman pemain 
yang dipersiapkan untuk Olimpiade, 

Rionny menjelaskan hal itu berdasar-
kan peringkat Race to Olympic.

“Tunggal putra itu posisi Ginting di 
peringkat empat dan Jojo di peringkat 
tujuh, dengan nomor kualifikasi yang 
sama. Tunggal putri ada Gregoria, dia 
peringkat 20, tetapi Gregoria ini masuk 
ke kualifikasi nomor 15. Kalau untuk 
ganda putra, yang sudah masuk untuk 
kualifikasi Olimpiade adalah Marcus/
Kevin peringkat satu, Ahsan/Hendra 
peringkat dua, sama Fajar/Rian 
peringkat enam. Meskipun kita punya 
tiga wakil di delapan besar dunia, 
kalau sesuai regulasi, kita hanya bisa 
mengirimkan dua wakil ganda putra di 
Olimpiade nanti,” jelas Rionny.

Di sektor ganda putri, menurut Ri-
onny, atlet yang masuk kualifikasi ha-
nya Greysia/Apriyani yang sekarang 
ada di peringkat delapan dan masuk 
kualifikasi nomor tujuh. Terakhir di 
ganda campuran, Praveen/Melati itu 
peringkat empat, dengan nomor kua-
lifikasi sama. Sementara Hafiz/Gloria 
ada di peringkat delapan juga dengan 

nomor kualifikasi sama,” tutur dia.
Melihat peringkat Race to Olympic 

Tokyo tersebut, Hafiz/Gloria memang 
belum berada pada posisi aman untuk 
lolos kualifikasi ke Olimpiade. Hal itu 
dikarenakan, perbedaan poin wakil 
Indonesia ini hanya berbeda tipis 
dengan peringkat di bawahnya.

“Posisi Hafiz/Gloria ini yang 
berbahaya, karena poin peringkat 
mereka itu 60.851, beda tipis dengan 
pasangan Tang Chun Man/Tse Ying 
Suet (9/Hong Kong) dengan poin 
60.566, Marcus Ellis/Lauren Smith 
(10/Inggris) dengan poin 58.818, dan 
Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie 
(11/Malaysia) dengan poin 56.792,” 
ungkap Rionny.

“Jadi untuk Hafiz/Gloria kita kirim 
ke Swiss Terbuka yang merupakan 
turnamen untuk kualifikasi Olimpia-
de. Kami berharap Hafiz/Gloria bisa 
maksimal di turnamen ini, jadi bisa 
menambah poin peringkatnya. Supaya 
juga tidak dikejar pasangan di bawah-
nya,” tambah dia.
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JAKARTA - PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) 
membantu peternak lebah hutan yang tergabung dalam 
Kelompok Tani Hutan (KTH) Alam Roban di Desa 
Kedawung, Batang, Jawa Tengah. Bantuan itu dilakukan 
melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
(TJSL) perusahaan.

KTH Alam Roban adalah kelompok peternak lebah di 
Hutan Roban yang beranggotakan 17 peternak. Berdiri 
sejak 2017, KTH Alam Roban adalah salah satu dari bebe-
rapa KTH di wilayah Batang yang terbilang aktif. 

Namun, mereka memiliki kesulitan untuk berkembang 
lantaran jumlah panen madu mereka yang tidak terlalu 
banyak. Kotak sarang yang mereka miliki juga terbatas. 
Rerata satu peternak hanya memiliki 5-10 kotak sarang le-
bah sehingga dari segi produktivitas madu tidak banyak.

Dari segi pemasaran dan penjualan, sebagian besar 
dari para peternak menjual hasil madunya kepada para 
pengumpul madu. Tidak jarang harga madu yang mereka 
jual berada dibawah harga pasaran dan berdampak pada 
pendapatan mereka.

Berdasarkan hal tersebut, Askrindo menyerahkan 
bantuan sarana peningkatan produksi madu kepada 17 
peternak lebah yang tergabung dalam Kelompok Tani 
Hutan (KTH) Alam Roban. Bantuan yang diserahkan 
berupa sejumlah kotak sarang lebah, tangga untuk 
menggantungkan kotak sarang di atas pohon dan topi 
pelindung. 

Direktur Kepatuhan dan SDM Askrindo, Kun Wahyu 
Wardana, mengatakan bantuan yang diberikan oleh As-
krindo ini juga merupakan program yang berkelanjutan 
di bidang pemberdayaan masyarakat dan sesuai dengan 
SDG’s No. 8, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi 
yang eksklusif dan berkelanjutan. Askrindo melihat 
potensi petani lebah di Desa Kedawung cukup besar dan 
jika dibina dengan baik akan meningkatkan perekonomi-
an desa tersebut.

“Program ini nantinya akan dilakukan monitoring, dan 
pendampingan secara periodik untuk membantu para 
peternak KTH Alam Roban dalam meningkatkan kualitas 
produksi. Sehingga usaha petani madu lebah hutan akan 
semakin mandiri,” kata Kun dalam keterangan tertulis 
yang diterima Investor Daily, Selasa (16/2).

Sementara itu, Ketua KTH Alam Roban, Casman 
menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang telah 
diberikan oleh Askrindo. Bantuan tersebut akan sangat 
bermanfaat untuk meningkatkan jumlah produksi madu 
para peternak lebah kedepannya.

“Kebutuhan sarana prasarana ini sangat membantu 
para petani lebah dalam meningkatkan produksinya, se-
hingga ekonomi masyarakat Desa Kedawung khususnya 
petani lebah disini bisa meningkat dan menjadi sumber 
pendapatan tambahan,” tambah Casman. (rw)

JAKARTA – Mantan CEO Arsenal, Ivan Gazidis menje-
laskan cara mencetak tim solid. Dia mencontohkan keber-
hasilan AC Milan untuk menjadi tim yang lebih solid tak 
bisa lepas dari peran dirinya. 

Gazidis pun membeberkan bagaimana dia mengubah 
Milan seperti sekarang. Ivan Gazidis ditunjuk menjadi 
CEO AC Milan pada 5 November 2018. Pengalaman 9 
tahun dipakainya untuk mengangkat AC Milan seperti 
sekarang.

Namun Gazidis mengatakan masalah di Milan bukan 
situasi yang bisa dipecahkan dalam satu malam.

“Butuh waktu untuk menyelesaikan masalah di sini. 
Meski tak populer, kami harus memotong pengeluaran 
dengan cara memperbaiki penampilan. Ini bukan hal 
mudah, saya bisa bilang. Kalau kami melakukan hal yang 
sama seperti Juventus dan Inter, kami tak bisa imbangi 
mereka,” ujar Gazidis seperti dikutip Football Italia.

Gazidis mengatakan dia melakukan analisa dengan tim 
apa yang bisa dilakukan untuk Milan. Dia pun menemu-
kan beberapa cara. “Kami mencoba banyak ide baru. 
Kami mengandalkan analisa dan departemen pemandu 
bakat. Kami ingin seseorang pimpin ini dan Paolo Maldini 
kembali ke klub,” ujar Gazidis.

“Kami fokus di pemain muda. Kami akan terus beli dan 
boyong talenta hebat dari seluruh dunia. Pemain yang 
harus membuktikan sesuatu,” jelas dia. (rw)

Oleh F Rio Winto 

 JAKARTA - Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi 
(Kabid Binpres) Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis 
Seluruh Indonesia (PBSI), Rionny Mainaky menyayang-
kan pembatalan turnamen bulutangkis Jerman Open.

Persiapan Juventus
Bek Juventus asal Italia Leonardo Bonucci (kiri) dan penyerang Juventus asal Portugal Cristiano Ronaldo hadir dalam sesi latihan di tempat latihan Juventus di Turin, Italia, Selasa (16/2/2021). Juventus 
akan bertandang ke markas FC Porto dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa pada Rabu 17 Februari 2021 malam waktu setempat.

Sesuai SEOJK No.1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata 
Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa 
Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, maka 
sejak tanggal 17 Februari 2021, Bank Kustodian tidak lagi mengirimkan 
laporan konfirmasi transaksi dan laporan berkala (“laporan”) melalui           
e-mail dan cetakan sebagaimana tercantum dalam prospektus Reksa Dana. 
Investor dapat memantau sendiri portofolionya, serta mengunduh dan 
mencetak laporan transaksinya setiap saat secara online melalui AKSes di 
https://akses.ksei.co.id/ atau melalui aplikasi mobile AKSes yang tersedia di 
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mohon segera menghubungi pihak Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) 
atau Manajer Investasi tempat membeli Reksa Dana. Pengiriman laporan 
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