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JAKARTA – Sinar Mas terus 
melanjutkan program Bazar 
Minyak Goreng Ramadan. Ke-
giatan itu digelar dalam rangka 
silaturahmi dan memenuhi ke-
butuhan minyak goreng untuk 
masyarakat.

“Kami berharap niatan saling 
berbagi lewat kegiatan ini dapat 
membantu memenuhi kebutuh-
an minyak goreng masyarakat 
yang kerap meningkat pada bu-
lan Ramadan. Bazar sekaligus 
momentum bagi kami untuk 
saling menyapa, bersilaturahim 
dengan berbagai kalangan,” 
ujar Managing Director Sinar 
Mas, Saleh Husin melalui kete-
rangan resmi, Rabu (13/4).

Saleh Husin hadir mendam-
pingi Sekjen Kementerian Pe-
kerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat, Mohammad Zainal 
Fatah , dan Penasihat Dharma 
Wanita Persatuan Kementerian 
PUPR, Kartika Basuki Hadi-
muljono melakukan penjualan. 
Sebanyak 3.000 liter minyak 
goreng curah tersedia dengan 
harga Rp 15.000 per liter.

Sehari sebelumnya, Selasa 
(12/4), Corporate Affairs Direc-
tor Sinar Mas Agribusiness and 

Food, Harry Hanawi bersama 
Direktur Jenderal Industri 
Agro Kementerian Perindus-
trian, hadir dalam bazar yang 
berlangsung di halaman kantor 
Kemenperin.

“Komitmen memenuhi 
kebutuhan minyak goreng 
selain melalui langkah industri 
dengan meningkatkan produksi 
serta penyalurannya kepada 
masyarakat, kami padukan pula 
dengan langkah sosial, yakni 
rangkaian bazar,” kata Harry.

Sementara di Bandung, Rabu 
(13/4), dengan jumlah dan har-
ga yang sama, bazar berlang-
sung menggandeng Pemerin-
tah Provinsi Jawa Barat beserta 
Pengurus Wilayah Nahdlatul 
Ulama Jawa Barat, di Gedung 
Dakwah PWNU Jabar.

Rangkaian Bazar Minyak 
Goreng Ramadan mendapat du-
kungan Sinar Mas Agribusiness 
and Food, dan merupakan ke-
lanjutan dari Bazar Rakyat yang 
sebelumnya pernah dilakukan 
Sinar Mas sepanjang periode 
2005 hingga 2019. Ketika itu, 
tak kurang dari 30 juta liter 
minyak goreng kemasan tersa-
lurkan. (b1)
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Bayern Tersingkir
(Kiri ke kanan) Penyerang Bayern Munich asal Jerman Thomas Mueller, penyerang Bayern Munich asal Polandia Robert Lewandowski dan bek Bayern Munich asal Prancis Dayot 
Upamecano tertegun lesu setelah pertandingan sepak bola leg kedua perempat final Liga Champions UEFA antara FC Bayern Munich vs FC Villarreal di Munich, Jerman selatan, 
Rabu (13/4/2022) dini hari waktu Indonesia. Bayern Munich tersingkir dari Liga Champions usai dikalahkan Villarreal dengan aggregat 1-2.  

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Moc-
hamad Iriawan berharap proses natura-
lisasi pemain yang kini sedang diupa-
yakan bisa segera rampung. Iwan Bule, 
panggilan Iriawan berharap Sandy Walsh 
dan Jordi Amat segera bisa bergabung 
dengan tim nasional (timnas) sepak bola 
Indonesia.

“PSSI serius mengawal proses 
naturalisasi pemain yang sebelumnya 
sudah kami ajukan ke pemerintah sesuai 
dengan permintaan pelatih Shin Ta-
e-yong. Hasani dan Hamdan sudah ber-
temu mereka di sana dan memberikan 
perkembangan terkini setiap harinya. 
Hasilnya positif. Semoga mereka bisa 
cepat bergabung dengan timnas kita,” 
ujar Iriawan dilansir laman resmi PSSI.

Sebelumnya, Anggota Komite Ekse-
kutif PSSI Hasani Abdulgani dan utusan 
PSSI, Hamdan Hamedan sudah bertemu 
dengan Sandy Walsh dan Jordi Amat 
di Eropa. Hasani juga berkesempatan 
bertemu dengan keluarga kedua pemain 
kini tengah berada di Belgia.

Selain bertemu langsung dengan pe-
main yang rencananya akan dinaturalisa-
si, Hasani dan Hamedan juga membawa 
berkas-berkas yang harus ditandatangani 
oleh kedua pemain.

Kondisi naturalisasi pemain saat ini 
masih dalam proses di Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemen-
kumham) Republik Indonesia karena 
menyangkut beberapa dokumen yang 
belum ditandatangani.

Salah satunya, Kemenkumham mem-
butuhkan surat pernyataan di atas materai 
jika kedua pemain ini siap melepas status 
kewarganegaraan mereka saat ini dan 
menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

PSSI pun mengucapkan terima kasih 

atas perhatian dan bantuan Kemen-
kumham selama proses naturalisasi ini 
berproses.

“Respons dari para pemain sangat 
positif dan senang. Dokumen yang 
memerlukan tanda tangan mereka pun 
sudah ditandatangani. Semoga proses 
naturalisasi ini bisa segera rampung dan 
bisa selesai secepat mungkin,” imbuh 
Iriawan.

Selain Sandy Walsh dan Jordi Amat, 
terdapat satu nama lagi yang akan 
dinaturalisasi untuk timnas Indonesia, 
yakni Shayne Pattinama. Ketiga nama itu 
memang diajukan untuk dinaturalisasi 
atas permintaan Shin tae-Yong. 

Membantu Timnas Indonesia
Dalam kesempatan terpisah, pemain 

naturalisasi Marc Klok bertekad mem-
bantu timnas Indonesia merebut medali 
emas SEA Games 2021 Vietnam.

Klok juga mengaku bangga akhirnya 
bisa memperkuat timnas Indonesia da-
lam kompetisi internasional sejak resmi 
menjadi WNI pada November 2020. 

Pemain yang sudah berkarier di Indo-
nesia sejak 2017 itu sebelumnya tidak bisa 
bermain bersama skuad Garuda karena 
terkendala masalah persyaratan perpin-
dahan asosiasi yang ditetapkan FIFA.

Berdasarkan statuta FIFA, pemain 
yang ingin membela asosiasi di negara 
baru harus sudah tinggal di negara terse-
but setidaknya lima tahun.

“Bangga sekali, ini mimpi saya yang 
terwujud. Akhirnya setelah lima tahun 
tinggal dan bermain di sini, saya bisa 
bergabung bersama timnas,” ungkap 
Klok di sela latihan timnas U-23 di Stadi-
on Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, 
Selasa (12/4).  (b1)

JAKARTA – Sop buntut 
menjadi salah satu menu 
andalan bagi para ‘Sultan’ Hotel 
Borobudur. Bahkan, sop buntut 
menjadi favorit selama bulan 
suci Ramadan.

“Istilah Sultan sedang viral 
saat ini menjadi pelayanan 
terutama di Discovery Club 
Lounge. Tamu yang menginap 
di kamar suite mendapatkan 
fasilitas khusus berupa butler 
service yakni check in dan check 
out. Kemudian, untuk berbuka 
puasa bisa memilih bisa di 
Discovery Club Lounge atau 
Bogor Cafe dengan harga yang 
terjangkau,” kata Direktur 
Marketing Komunikasi Hotel 
Borobudur, Karina Eva Poetry 
di Jakarta, Selasa (12/4). 

Di Bogor Café, kata Karina, 
para pengunjung bisa menik-
mati menu andalan yaitu sop 
buntut legendaris.   

“Buntut dipotong, kemudian 
direbus dan dikeringkan seba-
nyak empat kali, setelah daging 

menjadi empuk kemudian 
dibumbui dan dimasak dengan 
resep khas Hotel Borobudur. 
Sop buntut banyak penggemar,” 
kata Karina.

Selain itu, kata Karina, tamu 
juga bisa merasakan private 
lounge untuk afternoon tea pada 
pukul 15.00 hingga 17.00 WIB. 
Kemudian, evening cocktail dari 
pukul 18.00 sampai 22.00 WIB. 

“Di restoran, bisa dikatakan 
selama Ramadan seluruh 
resto yang ada di hotel mem-
berikan paket menu Ramadan 
spesial sehingga dari mulai 
quantity produk. Kemudian, 
variasi makanan lebih besar 
dan banyak dari hari biasa,” 
ujar Karina.

Karina menambahkan, 
momen Ramadan saat tepat 
untuk berkumpul, menjalin 
tali silaturahmi bersama orang 
terdekat dan keluarga ini saat 
tepat untuk kembali merasakan 
sensasi menginap di Hotel 
Borobudur. (b1)

P
elatih Bayern Muenchen, Julian Nagles-
mann mengaku sangat terpukul dengan 
hasil ini. Naglesmann menilai salah satu 
penyebab kegagalan timnya adalah Tho-
mas Mueller. Striker tim nasional sepak 

bola Jerman itu membuang peluang gol yang 
begitu dibutuhkan Bayern Muenchen.

Dalam laga melawan Villarreal, Bayern Mu-
enchen tampil dominan dalam penguasaan bola. 
Bayern Muenchen sempat unggul terlebih dahulu 
lewat gol Robert Lewandowski. Peluang emas di-
raih Bayern Muenchen untuk menggandakan ke-
unggulan apabila sundulan Mueller pada menit 70 
mampu berbuah gol. Namun, sundulannya masih 
melebar. Setelah itu, Villarreal mampu mencetak 
gol penyeimbang melalui Samuel Chukwueze.

“Thomas Mueller seharusnya bisa mencetak 
gol itu. Anda tidak mendapatkan banyak dari 
itu. Kegagalannya membuat Villarreal bertahan 
dalam permainan dan pemain pengganti Samuel 
Chukwueze menyamakan kedudukan pada menit 
akhir, hanya empat menit setelah masuk,” ujar 
Nagelsmann.

Leg pertama, menurut Nagelsmann, adalah kun-
ci. “Bayern Muenchen tidak bermain cukup baik. 
Laga itu adalah salah satu permainan terbaik kami 
dalam beberapa pekan terakhir. Kami memiliki ba-
nyak intensitas sejak awal. Sulit untuk menciptakan 
peluang melawan tim seperti itu,” lanjut dia.

Kekecewaan juga dirasakan Mueller. “Sangat 
pahit bahwa kami kebobolan gol menjelang akhir 
walaupun kinerjanya bagus. Kami memainkan 
permainan yang bagus. Kami harus menyalahkan 
diri kami sendiri karena hanya mencetak 
satu gol. Kami tidak pantas mendapat-
kan hasil 1-1. Saya tidak tahu harus 
berkata apa lagi. Menerima keka-

lahan ini sangat sulit, sangat sulit,” ujar Mueller.

Lolos ke Semifinal
Dalam kesempatan terpisah, pelatih Real Madrid, 

Carlo Ancelotti begitu senang dengan keberhasilan 
timnya lolos ke semifinal Liga Champions. 

Meski kalah 2-3 dari Chelsea dalam leg kedua 
perempat final di Santiago 

Bernabeau, Real 

Madrid berhak lolos karena mengantongi agregat 
kemenangan 5-4.

Ancelotti menyebut keberhasilan ini tidak lepas 
dari magis Bernabeau. “Di Bernabeu Anda tidak 
pernah bisa berpikir bahwa semuanya hilang. 
Saya tidak bisa menjelaskannya, tetapi di Berna-
beu ada keajaiban yang membantu Anda,” kata 
Ancelotti seusai pertandingan.

“Saya sangat senang mencapai semifinal, 
walaupun kami harus menderita. Tetapi semakin 
Anda menderita, semakin bahagia saya. Kami 
kalah 0-2 (melawan Chelsea), tetapi saya yakin 
kami tidak pantas mendapatkannya. Tim mela-
kukannya dengan baik. Kami tidak terburu-buru 
untuk mencetak gol, kami tidak membutuhkan-
nya, tetapi bagi saya ketika mereka mencetak gol 
kedua, mereka tidak pantas mendapatkannya,” 
tutur dia.

“Setelah gol kedua mereka, tim mengalami 
penurunan psikologis, tetapi keajaiban stadion 
ini banyak membantu para pemain dan tim untuk 
tidak pernah menyerah,” lanjut Ancelotti.

Ancelotti memuji para pemainnya karena tidak 
pernah menyerah. Bahkan, setelah tertinggal 0-3 
dengan 15 menit tersisa sebelum Rodrygo me-
nyamakan kedudukan menjadi 4-4 secara agregat 
untuk memaksa perpanjangan waktu, saat Karim 
Benzema menyundul gol penentu.

“Kami menang. Sebab, kami memiliki energi 
untuk menjaga pertandingan tetap hidup. Para pe-
main berani dan menghadapinya seperti pejuang. 
Pertandingan itu sulit, kami tahu itu, tetapi itu 
lebih rumit,” kata dia.

Ancelotti mengatakan, dirinya perlu menenang-
kan diri dan mengevaluasi tim untuk memahami 
apa yang sebenarnya terjadi.

“Kami harus bangga dengan apa yang kami 
lakukan. Kami memainkan babak 16 besar melawan 
PSG, sekarang melawan juara bertahan Chelsea di 
perempat final untuk lolos ke semifinal, jadi saya 

sangat senang,” tambah dia. (b1)

JAKARTA – Thomas Mueller menjadi penyebab kegagalan Bayern Muenchen lolos ke semifinal Liga 
Champions. Hasil imbang 1-1 dalam leg kedua perempat final yang dimainkan di Allianz Arena, 

Rabu (13/4), membuat Bayern Muenchen kalah agregat 1-2 dari Villarreal.

Thomas Mueller 
seharusnya bisa mencetak 
gol itu. Anda tidak 
mendapatkan banyak 
dari itu. Kegagalannya 
membuat Villarreal 
bertahan dalam 
permainan dan pemain 
pengganti Samuel 
Chukwueze menyamakan 
kedudukan pada menit 
akhir, hanya empat menit 
setelah masuk.

Julian Naglesmann
Pelatih Bayern Muenchen
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Sandy Walsh (kiri) dan Jordi Amat

Oleh F Rio Winto
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"Bazaar Minyak Goreng Ramadan" yang digelar Sinar Mas. 

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, selaku Manajer Investasi 
dari REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH GOLDEN 
ASIA DOLAR AS (“MAGOLD”), dengan ini mengumumkan pelaksanaan 
perubahan KIK dan Prospektus MAGOLD sehubungan dengan perubahan 
sebagai berikut:

1.	 Penambahan	 definisi	 Bursa	 Efek,	 ketentuan	 biaya	 bea	 meterai,	 dan	
faktor-faktor	risiko	yang	utama;

2.	 Penyesuaian	 dengan	 peraturan	 Otoritas	 Jasa	 Keuangan	 terkait	
Lembaga	 Alternatif	 Penyelesaian	 Sengketa	 Sektor	 Jasa	 Keuangan	
serta	Tata	Cara	Penyampaian	Surat	atau	Bukti	Konfirmasi	dan	Laporan	
Berkala	 Reksa	 Dana	 Secara	 Elektronik	 Melalui	 Sistem	 Pengelolaan	
Investasi	Terpadu;

3. Penambahan ketentuan terkait kebijakan Manajer Investasi untuk tidak 
menawarkan/menjual	 Unit	 Penyertaan	 seluruh	 Reksa	 Dana	 Manulife	
kepada Orang Amerika Serikat (United States Person) atau pihak-pihak 
yang	bertindak	untuk	kepentingan	Orang	Amerika	Serikat	(United States 
Person);	dan

4.	 Penyesuaian	 susunan	 Dewan	 Pengawas	 Syariah	 Manajer	 Investasi	
dan	Penanggung	Jawab	Bank	Kustodian,	serta	penyesuaian	susunan	
Direksi, Komite Investasi, dan Tim Pengelola Investasi Manajer Investasi 
terkini.

Prospektus MAGOLD terkait perubahan di atas akan tersedia pada situs 
Manajer	Investasi	yaitu	www.reksadana-manulife.com,	paling	lambat	2	(dua)	
hari kerja setelah pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit 
Penyertaan	 MAGOLD	 serta	 pihak-pihak	 yang	 berkepentingan	 sebagai	
tindak	 lanjut	 pengumuman	 rencana	 perubahan	 KIK	 dan/atau	 Prospektus	
MAGOLD	 yang	 telah	 diumumkan	 melalui	 surat	 kabar	 “Investor	 Daily”	
tertanggal 13 Desember 2021 dan 15 Februari 2022.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Customer Service MAMI di        
(021) 25552255. 

Jakarta,	14	April	2022
Manajer Investasi

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

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

REKSA DANA SYARIAH MANULIFE SAHAM SYARIAH       
GOLDEN ASIA DOLAR AS 

2 x 120 mm


