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Derby
Manchester
Jadi Milik MU
Gelandang Manchester
City asal Belgia Kevin De
Bruyne (atas) melompat
menghindari tekel bek
Manchester United (MU)
asal Swedia Victor Lindelof
saat pertandingan sepak
bola Liga Primer Inggris,
Manchester City vs Manchester United di Stadion
Etihad di Manchester, Inggris, Minggu (7/3/2021)
malam waktu setempat.
MU jadi pemenang “Derby
Manchester dengan mempermalukan tuan rumah
Manchester Cty 2-0.

JAKAR TA - Joan Laporta kembali menjadi presiden
Barcelona seusai menangi pemilihan presiden yang
berlangsung, Minggu (7/3). Dia resmi jadi presiden
baru usai merebut suara terbanyak.
Laporta pernah memimpin Barcelona pada 2003
hingga 2010. Dia meraih suara terbanyak 54,28% dari
total 30.184 anggota yang mengambil voting. Laporta
yang akan memimpin Barcelona hingga 2026 nanti
menjadi presiden ke-42 di Barcelona.
Laporta sudah digadang bisa memenangi pemilihan
presiden di Barcelona. Pengalaman yang dimilikinya menjadi modal untuk meraih kepercayaan dari
anggota.
Sejak mencari persyaratan jadi presiden, Laporta
tampil meyakinkan. Dia meraih 9.265 tanda tangan
dibandingkan Victor Font 4431 atau Toni Freixa 2.634.
Kemenangan Laporta lebih meyakinkan ketimbang
yang diraihnya pada 2003 silam. Saat itu, dia meraih
52,6% suara dari total 27.138 anggota yang mengambil
suara saat itu.
Untuk kali pertama, pemilihan presiden kali ini diselenggarakan di enam lokasi berbeda. Ada juga yang
lewat pos yaitu sekitar 20.000 anggota.
Posisi presiden Laporta akan efektif dalam 10 hari
ke depan. Kemenangan Laporta tentu menjadi kabar
baik bagi Barcelona. Kini tugas pertamanya yaitu meyakinkan Lionel Messi untuk bertahan. Laporta yakin
Messi bakal bertahan. Dia kini sedang memikirkan
cara agar Messi bertahan di klub.
“Hari ini menandai 20 tahun seorang bocah bernama Lionel Messi debut dengan Barcelona U-12. Lihat
Messi datang dengan anaknya ke tempat suara jadi
contoh apa yang sudah saya bicarakan,” ujarnya.
Laporta meyakini Messi bakal memprioritaskan
Barcelona di kariernya. Setelah banyak hal terjadi, dia
berharap bisa meyakinkan Messi.
“Messi cinta Barcelona. Pemain terbaik di dunia
cinta Barcelona. Semoga itu membantu dia bertahan
di Barcelona, itu yang kami inginkan,” ujar dia. (r w)
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JAKARTA – Sebanyak 82% perempuan Indonesia
pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik.
Persentase itu lebih tinggi dari rerata delapan negara lain
yang telah disurvei.
Namun, dalam riset yang yang
dilakukan L’Oréal Paris secara nasional
melalui IPSOS Indonesia, kondisi paling mengkhawatirkan adalah sebanyak
91% responden mengaku tidak tahu apa
yang harus dilakukan untuk membantu
korban.
Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Andy Yentriyani mengatakan pelecehan seksual
di ruang publik merupakan isu yang
mengkhawatirkan di Indonesia. Sebab,
sampai saat ini belum ada payung hu-

LOS ANGELES – Film animasi Disney terbaru berjudul Raya and the Last
Dragon menguasai puncak box office di
Amerika Serikat dan Kanada.
Raya and the Last Dragon berhasil
mencetak pendapatan sebesar US$ 8,6
juta atau setara dengan Rp 123,2 miliar
(kurs Rp 14.328). Meskipun berhasil
menduduki puncak box office, Raya and
the Last Dragon gagal menyamai debut
mengesankan selama pandemi yang
telah ditorehkan film Tom & Jerry pada
akhir pekan lalu. Sebab, film Tom &
Jerry berhasil mencetak US$ 14,1 juta
pada penayangan perdananya.
Seperti dilansir Reuters, angka yang
ditorehkan kedua film tersebut pada
debut penayangan mereka itu mampu
memberikan secercah harapan bagi
sektor perfilman yang telah lama
menderita. Bahkan, bioskop-bioskop
di New York City telah menyambut
kembali pelanggan untuk kali pertama
dalam kurun waktu hampir setahun
pada akhir pekan lalu. Namun, pendapatan yang tidak besar dari penayangan
perdana film Raya and the Last Dragon
ini terjadi disinyalir karena film ini juga
tersedia bagi pelanggan Disney Plus
dengan biaya US$ 30, metode yang sebelumnya diterapkan oleh perusahaan
dengan film berjudul Mulan.
Secara global, Raya and the Last Dragon

JAKARTA – Obesitas kini bukan
sekadar kegemukan, melainkan
digolongkan ke dalam kelompok
penyakit kronis serius.
Apabila tidak diobati, risiko
menderita penyakit kronis lain kian
tinggi. “Tahun 2000, World Health
Organization (WHO) sudah memasukan obesitas ke dalam kategori
penyakit kronis. Obesitas harus
dipahami sebagai penyakit kronis
yang kompleks, progresif, dan
dapat kambuh atau muncul kembali,” ungkap Ketua Perkumpulan
Endokrinologi Indonesia (Perkeni), Prof. Dr. dr. Ketut Suastika,
Sp.PD-KEMD dalam Diskusi Media
bersama Novo Nordisk: Jangan
Anggap Remeh Obesitas, si Penyakit
Kronis Serius yang digelar dalam
rangka memperingati Hari Obesitas Sedunia 2021 yang diperingati

kumnya, sementara pembahasan RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual masih
tertunda.
“Namun untuk penanganannya, seluruh pihak termasuk lembaga pemerintahan, aparat hukum, dan masyarakat
umum perlu terlebih dahulu memahami
bahwa insiden ini bukanlah hal yang
sepele,” papar Andy Yentriyani di sela
virtual konferensi pers, Senin (8/3).
Menurut Andy Yentriyani, kampanye
tersebut menawarkan solusi bagi masyarakat dalam mencegah dan dengan

aman menghentikan tindak pelecehan
seksual di ruang publik. Karena itu,
pihaknya mendukung kampanye ini
karena sesuai dengan tujuan dari
keberadaan Komnas Perempuan untuk
mengembangkan kondisi yang kondusif bagi perempuan Indonesia serta
meningkatkan upaya pencegahan dan
penanggulangan pelecehan perempuan.
Sementara itu, Manashi Guha, General Manager Consumer Products Division
L’Oréal Indonesia, mengatakan, isu
pelecehan seksual ini tidak dapat terus
dibiarkan. Sebab, masalah pelecehan
seksual dapat berdampak negatif bagi
harga diri dan keamanan perempuan di
ruang publik.
Karena itu, pihaknya bekerja sama
dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Hollaback!
Jakarta untuk meluncurkan kampanye
Stand Up Against Street Harrasement,
pelatihan global intervensi pelecehan
seksual di ruang publik di Indonesia.

Ist

Raya and the Last Dragon
mendapat pendapatan US$ 26 juta. Tiongkok dan Rusia masing-masing memberikan kontribusi terbesar dengan masing
-masing US$ 8,4 juta dan US$ 2,8 juta.
Apabila ditotal, pendapatan di seluruh dunia, Raya and the Last Dragon
hanya mampu mencetak total US$ 34,6
juta. Angka tersebut masih jadi biaya
pembuatan filmnya. Hal itu karena film
animasi cenderung menghabiskan biaya produksi lebih dari US$ 100 juta.
Film Tom & Jerry meraih US$ 6,6

setiap 4 Maret.
Menurut Prof Suastika, menganggap obesitas adalah akibat kesalahan individu karena terlalu banyak
asupan dan kurang berolahraga
adalah kekeliruan yang umum
terjadi.
“Pada kenyataannya, obesitas
adalah berat badan berlebih yang
diakibatkan oleh berbagai faktor
genetik, psikologis, sosiokultural,
ekonomi, dan lingkungan. Dan
fakta penting lainnya adalah, begitu
seseorang mengalami keadaan
obesitas, keadaan ini akan menjadi
masalah yang panjang, bahkan
seumur hidup, dan kembalinya
pertambahan berat badan umum
terjadi,” ujar Prof Suastika.
Tak cuma itu, Prof Suastika menekankan, penyakit-penyakit kronis
biasanya berhubungan. Obesitas

juta sehingga menempatkan mereka
di posisi kedua box office di kawasan
AS dan Kanada. Angka itu menambah
pendapatan totalnya di kawasan tersebut menjadi US$ 23 juta. Film ini juga
streaming di HBO Max. Sedangkan
secara global, Tom & Jerry meraih US$
11,6 juta secara global dari 36 negara,
mendorong pendapatan totalnya di
seluruh dunia menjadi US$ 57,3 juta.
Sedangkan film Lionsgate’s berjudul
Chaos Walking yang dibintangi Tom

telah dikaitkan dengan hampir 200
penyakit, beberapa di antaranya
dapat mengancam jiwa, seperti
diabetes, penyakit kardiovaskular,
perlemakan hati, batu empedu,
infertilitas, radang sendi atau osteo
artritis, dan juga menyebabkan
kanker saluran cerna. Data pada
2016 di Indonesia menunjukkan,
lebih dari 5 juta orang penyandang
diabetes dan 11 juta orang dengan
hipertensi juga mengalami kondisi kelebihan berat badan atau
obesitas.
Ketua Perhimpunan Dokter
Spesialis Gizi Klinik Indonesia Prof
Dr dr Nurpudji Taslim, Sp.GK (K),
MPH. menambahkan, obesitas
menjadi komorbid penting saat
pengidapnya terkena Covid-19.
Pengidap obesitas juga berisiko 46%
terkena Covid-19. (nan)

“Program ini dirancang khusus untuk
memberdayakan perempuan sekaligus mendukung saksi insiden untuk
membantu korban dan mengintervensi
pelaku dengan cara yang aman,” ungkap Manashi Guha.
Dalam kesempatan itu, Brand General Manager L’Oréal Paris Indonesia,
Maria Adina menambahkan, Stand Up
merupakan program global yang menargetkan untuk melatih 1 juta orang
pada 2021.
Di Indonesia, pihaknya mengajak
seluruh lapisan masyarakat, termasuk
100% karyawan L’Oréal Indonesia mulai
dari dewan direksi, manager, staf,
hingga pegawai kontrak seperti Beauty
Advisor dan Trainers.
“Tahun ini, kami menargetkan
untuk melatih 100.000 orang Indonesia
melalui modul pelatihan mandiri yang
tersedia di situs web kami serta serangkaian pelatihan yang difasilitasi oleh
Hollaback! Jakarta,” ujar Maria Adina.

Holland dan Daisy Ridley meraup US$
3,8 juta sehingga menempati peringkat
ketiga. Film yang diangkat berdasarkan serangkaian novel fiksi ilmiah
populer, menghabiskan biaya pembuatan sebesar US$ 100 juta. Kondisi ini
merupakan berita buruk bagi studio
karena pembukaannya gagal meraup
pendapatan besar. Awalnya, film ini
dijadwalkan debut pada Maret 2019, sebelum akhirnya menjalani pengambilan
gambar ulang.
Sementara itu, film Boogie dari
Focus Features di peringkat keempat,
disusul film The Croods: A New Age dari
Dreamworks Animation, masing-masing meraup US$ 1,2 juta untuk Boogie,
sedangkan sekuel Croods meraih US$
780 ribu untuk mendorong pendapatan
total di kawasan AS dan Kanada menjadi US$ 53,6 juta. Jika ditotal diseluruh
dunia, The Croods: A New Age telah
meraup US$ 157,7 juta di seluruh dunia
sejak dibuka pada musim gugur lalu.
Dengan vaksinasi yang meningkat
dan tingkat penurunan virus corona, beberapa pasar seperti Chicago, Portland,
dan New York perlahan-lahan membuka
kembali bioskop dalam beberapa pekan
terakhir. Bisnis bioskop dapat mulai
terlihat kuat pada pertengahan musim
panas, saat studio merilis beberapa film
terbesar mereka. (iin)

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
Berkedudukan di Jakarta Selatan
(“Perseroan”)

PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa
Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”),
di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan Rapat beserta acaranya
akan diumumkan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa
Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 24 Maret
2021.
Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan
pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
Setiap usul dari Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara
Rapat jika memenuhi persyaratan dalam pasal 21 ayat 7 Anggaran
Dasar Perseroan dan harus diterima Direksi selambat-lambatnya
7 (tujuh) hari sebelum tanggal Panggilan Rapat.
Jakarta, 9 Maret 2021
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Joan Laporta

JAKARTA – Taylor Swift, Cardi B, dan BTS akan tampil
dalam ajang penghargaan tertinggi insan musik dunia
Ke-63, Grammy Awards 2021 secara virtual, 14 Maret
mendatang. Mereka akan bergabung bersama deretan
penyanyi top dunia yang sebelumnya sudah diumumkan
akan tampil pada ajang tersebut, di antaranya adalah Megan Thee Stallion Dan DaBaby, serta Billie Eilish.
Seperti dilansir AceShowbiz, pengumuman pertunjukan
mereka dijelaskan oleh Recording Academy pada Minggu
(8/3) melalui situs web resmi dan akun Instagram. Dalam
ajang itu juga akan tampil Bad Bunny, Black Pumas, Mickey Guyton, Brandi Carlile, dan Doja Cat.
Musisi lain, seperti Haim, Post Malone, Miranda Lambert, Lil Baby, Brittany Howard, Dua Lipa, Chris Martin,
John Mayer, Maren Morris, Roddy Ricch dan Harry
Styles, juga akan menjadi headline acara tersebut.
“Kami baru saja mengungkapkan line up lengkap untuk
Grammys 2021. Tahun ini, artis akan berkumpul, walaupun masih terpisah dengan aman, untuk memainkan
musik satu sama lain sebagai komunitas dan merayakan
musik yang menyatukan kita semua,” tulis pejabat Recording Academy dalam Instagram.
Dipandu Trevor Noah, Penghargaan Grammy Tahunan
ke-63 akan disiarkan langsung secara virtual. Awalnya
akan berlangsung di Staples Center di Los Angeles pada
31 Januari, tetapi kekhawatiran Covid-19 memaksa ajang
ini untuk diundur pelaksanaanya. (iin)
PENGUMUMAN RENCANA PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN
PENGGANTIAN MANAJER INVESTASI SERTA PERUBAHAN KONTRAK
INVESTASI KOLEKTIF DAN PROSPEKTUS REKSA DANA ABERDEEN
STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2
(“ABERDEEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2”)
PT Aberdeen Standard Investments Indonesia, berkedudukan di Jakarta selaku Manajer
Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD
INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2 dengan ini mengumumkan rencana
Penggantian Bank Kustodian Dan Penggantian Manajer Investasi Serta Perubahan
Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) dan Prospektus Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi
Kolektif ABERDEEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2.
Adapun rencana perubahan KIK dan Prospektus tersebut di atas berkaitan dengan halhal sebagai berikut:
1. rencana penggantian Bank Kustodian semula Citibank N.A., Indonesia menjadi
PT Bank DBS Indonesia;
2. rencana penggantian Manajer Investasi semula PT Aberdeen Standard Investments
Indonesia menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen setelah penggantian
Bank Kustodian pada nomor 1 di atas telah efektif;
3. rencana perubahan nama Reksa Dana semula “REKSA DANA ABERDEEN
STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2” menjadi “REKSA DANA
BATAVIA OBLIGASI NEGARA 2”;
4. imbalan jasa Manajer Investasi semula “0,20% (nol koma dua puluh persen) per
tahun” menjadi “2% (dua persen) per tahun”;
5. biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) semula “tidak ada” menjadi “5%
(lima persen) dari transaksi pembelian Unit Penyertaan”;
6. biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) semula “tidak ada”
menjadi “5% (lima persen) dari transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan”;
7. biaya pengalihan investasi (switching fee) semula “tidak ada” menjadi “0,5% (nol
koma lima persen) dari transaksi pengalihan investasi”; dan
8.

perubahan susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Rencana perubahan KIK dan Prospektus di atas telah diberitahukan oleh Manajer
Investasi kepada OJK pada tanggal yang sama dengan pengumuman ini.
Dapat kami sampaikan bahwa Akta Penggantian Manajer Investasi akan ditandatangani
para pihak setelah penggantian Bank Kustodian efektif sebagaimana ditetapkan dalam
Akta Penggantian Bank Kustodian.
Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan
ABERDEEN STANDARD INDONESIA GOVERNMENT BOND FUND 2 serta pihakpihak lain yang berkepentingan.
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Menara DEA Tower II, 16th floor Kawasan Mega Kuningan,
Jl. Mega Kuningan Barat Kav E4.3 No. 1-2 Kuningan Timur,
Jakarta 12950, Indonesia
PT Aberdeen Standard Investments Indonesia terdaftar dan diawasi oleh
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