1

WARTA BERITA
Selasa, 8 Januari 2019
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 : Sejumlah perwira militer Gabon melakukan percobaan
kudeta, namun dapat digagalkan// Jurubicara pemerintah Gabon, Guy
Betrand Mapangou mengatakan, 4 dari 5 perwira yang terlibat upaya kudeta
ditangkap, satu perwira dalam pengejaran// Mereka ditangkap selang
beberapa jam setelah kudeta// Pelaku kudeta sempat menguasai Stasion
Radio Gabon, dalam siarannya pada pukul 04.30 waktu setempat kemarin,
Letnan Kelly Ondo Obiang, yang menyebut dirinya sebagai perwira di
Garda Republik, mengatakan pidato Presiden Bongo pada menyambut
Tahun Baru menguatkan keraguan soal kemampuan presiden untuk terus
melaksanakan tanggung jawab jabatannya// Presiden Bongo berada di
Maroko sejak Nopember lalu untuk menjalani perawatan kesehatan akibat
stroke// Percobaan kudeta pada Senin, dikecam masyarakat internasional,
termasuk Prancis, bekas penguasa kolonial Gabon//---ant.

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

: Gerilyawan Taliban menyerbu pos-pos penjagaan di

Afghanistan hingga menewaskan 21 polisi dan milisi propemerintah//
Menurut sejumlah pejabat, gerilyawan Taliban menyerang pos-pos
pemeriksaan di dua daerah berbeda di Provinsi Badghis, yang
berbatasan dengan Turkmenistan, pada Minggu malam// Kepala
Dewan Provinsi Badghis, Abdul Aziz Bek mengatakan 14 polisi dan
tujuh milisi propemerintah meninggal, sedangkan sembilan orang
terluka// Dalam bentrokan tersebut, sedikitnya 15 gerilyawan Taliban
terbunuh dan 10 lainnya cedera//. Sementara itu, Jurubicara Taliban
Qari Yousuf Ahmadi, mengatakan mereka membunuh 34 anggota
pasukan keamanan dan milisi propemerintah serta menyita banyak
senjata dan amunisi// ----ant.

06. OPERATOR : --------------------- musik----------------------
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07. PENYIAR

: Laut Kaspia, akan kembali menjadi lokasi latihan

bersama Angkatan Laut Iran dan Rusia// Seorang Komandan
Angkatan Laut Iran, Laksamana Muda Hossein Khanzadi
mengatakan,
latihan angkatan laut dari kedua negara akan
dilaksanakan dalam waktu dekat// Iran dan Rusia sudah pernah
mengadakan latihan bersama sebelumnya, pada 2015 dan 2017//
Laut Kaspia yang berbatasan dengan Rusia, Iran, Kazakhstan,
Azerbaijan dan Turkmenistan adalah perairan kaya akan cadangan
minyak dan gas lepas pantai yang bernilai triliunan dolar// Pada
Agustus lalu, kelima negara tersebut menandatangani perjanjian
bersejarah tentang perdagangan, keamanan, dan lingkungan--setelah 20 tahun menghadapi pertikaian diplomatic//. Perjanjian itu
juga termasuk perjanjian kerja sama militer serta kesepakatan bahwa
tidak ada negara dari luar yang bisa mengerahkan pasukan atau
mendirikan pangkalan militer di tepi laut Kaspia// Kesepakatan
keamanan itu merupakan pukulan bagi kepentingan Amerika Serikat
dan sekutu-sekutunya di NATO//---okezone.

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

: Malaysia akan melakukan pemilihan pemangku Yang Di

pertuan Agong, yang kosong setelah Sultan Muhammad V mengundurkan
diri dari jabatan tersebut// Musyawarah Majelis Raja yang berlangsung di
Istana Negara Kuala Lumpur, Senin, menetapkan pemilihan Yang di-Pertuan
Agong atau Raja Malaysia ke-16 akan dilakukan dalam Musyawarah Khusus
Majelis Raja, pada Kamis 24 Januari mendatang// Musyawarah Majelis
Raja Malaysia, juga menetapkan musyawarah khusus untuk mengangkat
sumpah Yang di-Pertuan Agong XVI dan Wakil Yang di-Pertuan Agong XVI
akan berlangsung pada Kamis pekan berikutnya, tepatnya 31 Januari 2019//
Musyawarah dalam rangka menyikapi mundurnya Yang di-Pertuan Agong
atau Raja Malaysia XV Sultan Muhammad V dihadiri oleh para raja dan
sultan dari lima negara bagian di Malaysia//---ant.

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

:

SEKIAN WARTA BERITA
PRODUKSI RADIO REPUBLIK
INDONESIA //

