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PHNOM PENH - Perdana
Menteri (PM) Kamboja Hun
Sen membujuk pemimpin jun -
ta militer Myanmar, Jenderal
Min Aung Hlaing, untuk mem -
buka pintu bagi petugas ban -
tuan kemanusiaan dan utusan
khusus Asosiasi Negara-Nega -
ra Asia Tenggara (ASEAN) saat
mereka melakukan kun jung -
an. 

Sebagai ketua baru ASEAN,
Hun Sen telah menyoroti krisis
Myanmar sebagai bagian dari
agenda utamanya. Melalui
sam bungan video call, Hun Sen
telah meminta Hlaing untuk
menaati lima poin konsensus
yang disepakati di Jakarta pada
April 2021. Hal ini akan men -
jadi langkah awal dan besar bagi
Myanmar. 

Sejauh ini upaya per da mai -
an di Myanmar sangat sulit
karena junta militer dan pihak
oposisi tidak mampu menaati
lima poin konsensus ASEAN.
Pihak militer tetap melakukan
kekerasan dengan melakukan
pemberantasan oposisi di per -
kampungan, sedangkan opo si -
si rutin melakukan aksi ter -
orisme. 

Dengan kondisi seperti itu,
junta militer dan pihak oposisi
tidak mampu membangun dia -

log perdamaian yang renca na -
nya difasilitasi dan dimediasi
ASEAN. Junta militer Myan -
mar juga melarang utusan
khusus ASEAN bertemu de -
ngan perwakilan oposisi, ter -
ma suk politisi lokal Aung San
Suu Kyi. 

Selain itu, ASEAN tidak da -
pat menyalurkan bantuan ke -
manusiaan karena diblokade
junta militer, khususnya me -
nuju wilayah yang dianggap
basis oposisi. Tahun ini  Hun
Sen  berharap junta militer dan
kelompok oposisi Myanmar
akan terbuka untuk menekan
perdamaian demi membangun
kembali Myanmar. 

Menteri Atase Delegasi
Kam boja Kao Kim Hourn me -
nga takan Hun Sen bertekad
kuat untuk memuluskan reso -
lu si perdamaian di Myanmar.
Sebab, isu ini menjadi tan tang -
an terbesar ASEAN. Namun,
dia menyadari tugas ini tidak
mudah dan memerlukan wak -
tu. Kondisi di lapangan juga
bersifat dinamis. 

“Hun Sen meminta Min
Aung Hlaing untuk menerima
dan memfasilitasi utusan khu -
sus ASEAN saat melakukan
kunjungan di masa depan,” ujar
Hourn. “ Selain itu, beliau

mengimbau semua pihak, ter -
masuk pemerintah Myanmar,
untuk menghentikan kekeras -
an dan segera melakukan gen -
catan senjata.” 

Pemerintah Kamboja tidak
membeberkan bagaimana
tang gapan Hlaing terkait de -
sakan tersebut. Sampai berita
ini diturunkan, pemerintah
Myanmar juga tidak mem be ri -
kan respons. Sebagian ahli me -
nilai Hlaing sulit untuk meng -
ikuti arahan ASEAN karena
oposisi masih melakukan per -
lawanan. 

Sebelumnya, Hun Sen juga

berkunjung ke Myanmar un -
tuk bertemu langsung Hlaing
pada 7 Januari lalu. Dia men -
jadi pemimpin asing pertama
yang mengunjungi Nay Pyi Taw
di tengah krisis politik. Para
pemimpin lain tidak mau me -
ngambil risiko itu karena ce -
mas akan salah ditafsirkan ko -
mu nitas internasional. 

Hun Sen sendiri meru pa -
kan salah satu pemimpin ne ga -
ra terlama di dunia. Dia telah
ber kuasa lebih dari 36 tahun di
Kamboja. Saat bertemu
Hlaing, Hun Sen me nya m pai -
kan keprihatinannya, juga ke -

prihatinan ASEAN, terkait
kon disi politik, sosial, dan eko -
nomi yang memburuk di
Myan mar. 
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INTERNASIONAL

Xiomara telah memenangi
pemilihan umum (pemilu) pada
November tahun lalu. Dia men -
jalani pelantikan pada Kamis
(27/1) waktu lokal atau dini hari
tadi. Politikus Sosialis De mo -
kratis itu unggul 14 poin dari pe -
saingnya, Nasry Asfura, mantan
Wali Kota Tegucigalpa dan kan di -
dat pemimpin Partai Nasional. 

Dengan meraih perolehan
suara sebanyak 51% atau 1,7
juta suara, Xiomara mencatat
rekor baru di dalam sejarah
Honduras. Hal ini menun juk -
kan tingginya kepercayaan ma -
syarakat. Selama kampanye,
dia berjanji memerangi korup -
si, meloloskan Undang- Un -
dang Aborsi, dan memberantas
kemiskinan 

Namun, adanya perpe cah an
di dalam tubuh Partai Libre
kemungkinan menghambat
agen da tersebut. Pada akhir pe -
kan lalu, sekelompok anggota
parlemen dari Partai Libre
memprotes penunjukan ketua

kongres yang dilakukan Xio ma -
ra karena dianggap timpang dan
merugikan partainya sendiri. 

Kekecewaan besar yang me -
nimpa sebagian politikus Partai
Libre setidaknya akan menu run -
kan kekuatan du kungan te rh a -
dap program Xio ma ra. Para ahli
menilai, Xioma ra akan meng ha -
dapi situasi yang sulit. Namun,
dia diyakini menyadari kon se -
kuensi terse but sebelum mene -
tap kan ke tua kongres. 

Di luar itu, Xiomara akan
menghadapi tantangan lain -
nya dalam melakukan peru -
bah an besar. Sesuai data Bank
Dunia, Honduras termasuk
salah satu negara termiskin di
Amerika Latin dan Karibia.
Angka kemiskinannya dila por -
kan meningkat dari sekitar
59,3% pada 2019 menjadi 70%
pada 2020. 

Permasalahan ekonomi ini
menjadi salah satu penyebab
utamanya banyak warga Hon -
duras yang bermigrasi ke Ame -

rika Utara setiap tahun. Pejabat
imigrasi Guatemala menga ta -
kan sedikitnya 8.000 imigran
asal Honduras telah memasuki
Guatemala hanya dalam dua
ha ri pada bulan ini. 

Janji Xiomara membe ran -
tas kemiskinan tidak hanya di -
sambut warga Honduras, te -
tapi juga Pemerintah Amerika
Serikat (AS). Wakil Presiden AS
Kamala Harris dijadwalkan
menghadiri pelantikannya.
Hal ini menunjukkan Peme rin -
tah AS melegitimasi peme rin -
tahan Xiomara yang ambisius. 

Xiomara juga berjanji me -
lindungi hak-hak perempuan,
terutama dalam isu repro duksi.

Dia berencana men ca but
Undang-Undang Anti abor si
dan larangan peng gu naan,
penjualan, dan pen distribusian
alat kontrasepsi, terutama
untuk kasus pe mer kosaan dan
gangguan kesehat an. 

Xiomara adalah salah satu
politikus yang melalui perja -
lan an panjang dan keras se -
belum naik menjadi presiden.
Dia mulai  menarik perhatian
publik dan politikus saat me -
mimpin pawai di Tegucigalpa
pada 2009. Saat itu, dia me -
nuntut junta militer untuk me -
ngembalikan kepemimpinan
kepada suaminya. 

Xiomara kemudian menca -

lonkan diri menjadi presiden
pada Pemilu 2013 dan 2017,
tetapi gagal. Sama seperti di ne -
gara lainnya, politikus pe rem -
puan kebanyakan kalah ber -
saing dengan politikus laki-laki
dalam kontestasi politik. Ha -
nya, Xiomara tidak pernah pu -
tus asa dan terus berjuang. 

Sesuai laporan di situs web
Partai Libre, Xiomara lahir di
Tegucigalpa. Dia sangat men -
de dikasikan hidupnya untuk
keluarganya sebelum menikah
dengan politikus Manuel Ze -
laya di usia 19 tahun. Sembari
merawat dan membesarkan
empat anaknya, Xiomara juga
sibuk mengelola bisnis. 

Sekalipun Zelaya naik men -
jadi presiden pada 2006, Xio -
mara tidak pernah memiliki am -
bi si politik. Namun, dia selalu
ber sikap suportif. So siolog Na -
tio nal Autonomous University
of Honduras (UNAH) Julio Rau -
dales me nga takan, Xiomara
telah berperan aktif dalam pro -
gram sosial dan pendidikan. 

Bagaimanapun, peristiwa
tidak terduga terjadi pada 2009.
Zelaya telah diculik dari
rumahnya atas perintah per -
wira militer. Pemerintah Hon -
duras yang berencana mela ku -
kan reformasi konstitusi agar
presiden dapat menjabat dua
periode dikudeta. Zelaya ke mu -
dian diasingkan ke Kosta Rika. 
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Tingkatkan Akses
Kesehatan PMI

Kamboja Bujuk Myanmar Izinkan ASEAN Bertemu Oposisi

TEGUCIGALPA - Ibu negara Xiomara
Castro telah terpilih menjadi presiden
perempuan pertama Honduras. Melalui
posisinya itu, dia berencana melakukan
perubahan radikal untuk mengeluarkan
Honduras dari pandemi, korupsi, dan
kemiskinan.

PENGUMUMAN
TENTANG PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG SEMENTARA

TERHADAP PT WASKITA BETON PRECAST TBK (DALAM PKPU) 
DAN PANGGILAN/UNDANGAN PERSIDANGAN/RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM

Bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (4) jo. Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang, dengan ini Tim Pengurus PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) mengumumkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan 
Negeri Jakarta Pusat No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.  yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal           
25 Januari 2022 yang amarnya berbunyi, antara lain :

MENGADILI :
1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON 

PKPU/PT WASKITA BETON PRECAST, Tbk,. Suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, 
beralamat di Gedung Teraskita LT 3&3A, Jl. MT Haryono Kav. No. 10 A, Jakarta Timur 13340 untuk seluruhnya;

2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap TERMOHON PKPU/PT WASKITA BETON PRECAST, Tbk., selama 
45 (empat puluh lima)  hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara A quo diucapkan;

3. Menunjuk Sdr. YUSUF PRANOWO, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi 
proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU/PT WASKITA BETON PRECAST, Tbk;

4. Menunjuk dan mengangkat;
- Saudara ALLOVA HERLING MENGKO, S.H. ! "#$%&'$! (%)! *+),#$#-! .%),! &+$(%/%$! (0! "+1+)&+$0%)! 2#3#1! (%)! 245! 67! (+),%)! 8#$%&! 9#3:!
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Kav. EIV No. 6 Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12940:

- Saudara DAUD NAPITUPULU, S.H. !"#$%&'$!(%)!*+),#$#-!.%),!&+$(%/%$!(0!"+1+)&+$0%)!2#3#1!(%)!245!67!(+),%)!8#$%&!9#3:!*+)(%/%$%)!
No. AHU-643 AH.04.03-2021, tertanggal 29 Desember 2021, berlamat di Komplek Perumahan Harapan Baru Regency, Jalan Gardena B3/20      
RT 004/RW 014, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Jawa Barat 17133;

- Saudari JESICA NOVIA PUSPITANINGRUM, S.H< !"#$%&'$!(%)!*+),#$#-!.%),!&+$(%/%$!(0!"+1+)&+$0%)!2#3#1!(%)!245!67!(+),%)!8#$%&!9#3:!
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TERMOHON PKPU/PT WASKITA BETON PRECAST, Tbk dan/atau mengangkat Kurator dalam hal Termohon PKPU dinyatakan Pailit;

5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada 
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6. Memerintahkan Tim PENGURUS untuk memanggil TERMOHON PKPU/ PT WASKITA BETON PRECAST, Tbk dan Kreditor yang dikenal dengan surat 
tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada siding yang telah ditetapkan diatas;

7. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya;
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Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;
Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 27 Januari 2022 (“Penetapan”) 
telah ditetapkan bahwa : Persidangan dalam rangka Rapat Permusyawaratan Hakim akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, 
Jam 09.00 WIB bertempat di  Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat. Dalam 
Penetapan tersebut telah ditentukan pula hal-hal sebagai berikut :
- Rapat Kreditor Pertama : Kamis, 03 Februari 2022 Jam 09.00 WIB
- Batas Akhir Pengajuan Tagihan Kreditor dan Pajak : Jum’at, 11 Februari 2022 Jam 17.00 WIB
 ! "#$#%!&'()*+#,)-.'/0101+#/!.)2%#/3! : Jum’at, 25 Februari 2022 Jam 09.00 WIB
 ! "#$#%!.'45#6#,#/!"'/0#/#!.'(7#4#)#/! : Jum’at, 04 Maret 2022 Jam 09.00 WIB
 ! "#$#%!&18/3-.'42/32%#/!92#(#! : Senin, 07 Maret 2022 Jam 09.00 WIB
H+),%)!1+1S+$Y%:3%)!-0&#%-0!*%)(+10!Covid-19 dan berkaitan dengan pengajuan tagihan para Kreditor, guna memutus mata rantai penyebaran 
Covid-19, maka kami menghimbau kepada para Kreditor untuk segera mengajukan scan dokumen-dokumen tagihan secara digital ke alamat e-mail 
Tim Pengurus PT Waskita Beton Precast Tbk (Dalam PKPU) sebagai berikut: 
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TIM PENGURUS PT WASKITA BETON PRECAST TBK (DALAM PKPU)

JAKARTA - Seiring dengan me -
wa bahnya virus korona Covid-
19 ke seluruh dunia sejak 2020
silam, upaya untuk menjaga ke -
se hatan tubuh menjadi sangat
pen ting. Sayangnya, sebagian
besar pekerja migran Indonesia
(PMI) yang mengadu nasib ke
luar negeri sering terkendala
bahasa saat jatuh sakit. 

Pekan ini Konsulat Jenderal
Republik Indonesia (KJRI) Ku -
ching, Malaysia, juga memu -
langkan sedikitnya 10 PMI ka -
rena menderita penyakit serius,
mulai dari tuberkulosis hingga
kanker. PMI asal Biltar, Jawa
Timur,Halimah Ahmad juga
me milih untuk pulang dan men -
jalani pengobatan di Tanah Air. 

Para PMI, terlepas di Asia
atau pun Afrika, rentan meng -
alami sakit berkepanjangan aki -
bat kesulitan mengakses la -
yanan kesehatan di luar negeri.
Mereka biasanya terkendala
perbedaan budaya dan bahasa.
Dengan begitu, tak heran jika
PMI sangat kebingungan untuk
melakukan pengobatan. 

Demi menjembatani PMI di
seluruh dunia dengan para dok -
ter di Indonesia, Komisaris
Utama Indonesia Infra struc -
ture Investama Veroliyondo Ja -
mal memprakarsai platform
digital DoctorMigrant. Aplikasi
telemedicine tersebut diharap -
kan dapat membantu PMI un -
tuk mendapatkan layanan ke se -
hatan yang praktis. 

Jamal mengatakan kese hat -
an kini menjadi syarat mutlak
bagi para PMI untuk dapat terus
bekerja di luar negeri menyusul
mewabahnya Covid-19. Bela -
kang an ini, beberapa PMI juga
dikarantina karena positif
Covid-19 setelah pulang dari
negara tetangga. Tapi, sebagian
tidak menunjukkan gejala. 

“PMI perlu dan layak men -
dapatkan akses layanan kese -
hat an yang efektif dan efisien
saat bekerja di luar negeri,” ujar
Jamal, di Jakarta, beberapa
wak tu lalu. “Tantangan ini men -
do rong kami untuk mencip ta -
kan aplikasi kesehatan digital
yang dapat menjangkau mereka
di mana pun mereka berada.” 

Jamal menyebutkan Doc -
tor Migrant dapat diakses para
PMI selama mereka memiliki

smartphone dan jaringan inter -
net. Dengan menggandeng be -
berapa ahli kesehatan dan dok -
ter, DoctorMigrant diharapkan
akan dapat memudahkan PMI
melakukan konsultasi kese hat -
an menggunakan bahasa In do -
nesia. 

Secara teknis, para PMI da -
pat berkonsultasi meng gu na -
kan pesan percakapan atau vi -
deo call. Mereka dapat membe -
berkan gangguan kesehatan
yang dialami dan menerima
saran atau resep obat dari dok -
ter yang ditulis berdasarkan
stan dar internasional. Resep
itu kemudian dapat dibawa ke
klinik setempat. 

“Platform digital ini diha -
rapkan dapat memudahkan pa -
ra PMI memperoleh akses la -
yanan kesehatan kapan pun dan
di mana pun mereka berada,
terutama bagi mereka yang ter -
kendala bahasa,” kata Jamal.
“Platform ini sangat mudah di -
akses, praktis, interaktif, dan
memiliki layanan yang trans -
paran.” 

Saat ini layanan Doctor Mi -
grant masih belum dapat di ak -
ses secara penuh karena aplikasi
tersebut masih dalam tahap
awal pengembangan dan baru
akan diluncurkan pada Fe bru -
ari mendatang di Indonesia. Na -
mun, para pengguna dapat
mengunduh versi early access di
Playstore untuk melihat fitur -
nya. 

Pendiri DoctorMigrant yang
lain, Rima Dewi Anggraeni, me -
ngatakan peningkatan per lin -
dungan kesehatan PMI me ru -
pa kan bagian dari amanat
Undang-Undang (UU) yang
per lu didukung masyarakat.
Dia menilai saat ini kesehatan
para PMI telah dipertaruhkan
karena mereka terkendala
bahasa. 

“Ide ini muncul atas dasar ke -
prihatinan kami terhadap kon -
disi kesehatan PMI yang ke su -
litan mengakses layanan ke se -
hatan di luar negeri, baik akibat
perbedaan bahasa maupun
iden titas yang tidak lengkap,”
kata Dewi. “Melalui platform
tele medicine ini, sekat-sekat
ters ebut diharapkan akan dapat
hilang.” 
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Dari Ibu Negara Jadi
Presiden Perempuan Pertama

DoctorMigrant

REUTERS/FREdy RodRigUEz
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Para pendukung presiden terpilih Xiomara Castro memasuki kantor Kongres Nasional setelah upacara pelantikan ketua baru Kongres di Kota Tegucigalpa,
Honduras, beberapa waktu lalu. Penunjukkan ketua baru Kongres itu menuai kontroversi dan memicu protes dari kubu Partai Libre.

REUTERS/EdgaRd gaRRido

Presiden terpilih Honduras Xiomara Castro memberikan
pidato kepada para pendukung di luar kongres Honduras,
Tegucigalpa, Honduras, beberapa waktu lalu.


