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WARTA BERITA
Jum’at, 16 Nopember 2018
Pukul : 21 WIB

(Caknur-Sunardi)

01. PENYIAR : DARI MEDAN MERDEKA BARAT 4 5 Jakarta,
INILAH RADIO REPUBLIK INDONESIA DENGAN
BERITA MANCANEGARA,
DIBACAKAN OLEH : ………….…..//
02. OPERATOR : …….........……MUSIK ………………………
03. PENYIAR : Rencana pemulangan pengungsi Rohingya dari Bangladesh
ke Myanmar, kembali tertunda setelah para pengungsi menolak repatriasi
mereka// Sekitar 150 pengungsi Rohingya dijadwalkan akan dipulangkan
dari kamp-kamp yang padat di Cox’s Bazar ke negara bagian Rakhine//
Namun, Tidak satu pun pengungsi Muslim Rohingya yang ada dalam daftar
pemulangan ke Myanmar muncul di titik pemberangkatan mereka di
Bangladesh// Pada Kamis 15 Nopember kemarin, Bangladesh memulai
persiapan repatriasi, sebanyak 150 orang dalam gelombang pertama dengan
memulangkan 2.200 pengungsi Rohingya ke Myanmar// Pihak Myanmar
menyalahkan Bangladesh atas penundaan tersebut// Namun, Bangladesh
telah berjanji untuk tidak memaksa para pengungsi yang tidak ingin kembali
ke Myanmar dan telah meminta UNHCR untuk membuat daftar pengungsi
yang ingin benar-benar dipulangkan// ----Okezone.

04. OPERATOR : --------------------- musik---------------------05.

PENYIAR

:

Sedikitnya tujuh tentara penjaga perdamaian
Perserikatan Bangsa-Bangsa tewas dalam pertempuran dengan
kelompok bersenjata di satu daerah yang menjadi pusat wabah Ebola
terburuk di Republik Demokratik Kongo// Jurubicara PBB Stephane
Dujarric mengatakan, pasukan penjaga perdamaian PBB yang tewas,
6 anggota dari Malawi dan satu anggota dari Tanzania// Kongo Timur
selama lebih dari dua dasawarsa dilanda gerakan kelompok kejahatan
dan pemberontakan bersenjata, yakni sejak pemimpin militer, Mobutu
Sese Seko, jatuh dari kekuasaan// Dalam setahun terakhir,
gelombang kekerasan muncul di sekitar Kivu Utara// Serangan
bersenjata secara berulang-ulang, setidaknya menghambat upaya
internasional untuk menangani korban virus Ebola//----ant.
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06. OPERATOR : --------------------- musik---------------------07. PENYIAR : Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubeir, berkeras
bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman sama sekali tidak memiliki
kaitan dengan pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi// Al-Jubeir
mengeluarkan pernyataan tersebut dalam satu taklimat di Riyadh, beberapa
jam setelah Jaksa Penuntut Umum Arab Saudi mengajukan tuntutan hukuman
mati terhadap lima tersangka utama dalam pembunuhan Khashoggi di
Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, 2 Oktober 2018// Wakil Jaksa
Penuntut, Shalaan bin Rajih Shalaan, dalam jumpa pers di Riyadh kemarin,
tidak menyebutkan nama para tersangka// Shalaan menyatakan Pangeran
Salman tidak tahu apa-apa tentang gerakan itu// Kerajaan Arab Saudi
berkomitmen untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang terlibat
dalam pembunuhan itu, dan penyelidikan mengenai pembunuhan tersebut
akan berlanjut sampai semua tanda-tanya terjawab//----ant.

08. OPERATOR : --------------------- musik---------------------09.

PENYIAR

: Amerika Serikat pada Kamis 15 November 2018,

mengumumkan saksi terhadap 17 orang Saudi atas peran mereka dalam
pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi di
Istanbul, Turki// Sanksi yang diberikan berupa pembekuan aset dan tidak
mengizinkan adanya hubungan bisnis warga AS dengan 17 tersangka
pembunuhan Khashoggi// Warga Saudi yang dikenai sanksi, diantaranya
Saud al-Qahtani, mantan pembantu utama Putra Mahkota Mohammed bin
Salman, serta Konsul Jenderal Saudi Mohammed Alotaibi//. Sementara itu,
Kantor jaksa Arab Saudi pada Kamis menyatakan mengupayakan hukuman
mati bagi lima dari 11 tersangka, yang dituduh membunuh Khashoggi//
--okezone.

10. OPERATOR : --------------------- musik----------------11. PENYIAR

:

SEKIAN WARTA BERITA
PRODUKSI RADIO REPUBLIK
INDONESIA //

