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Hello Ambassador

Crazy World

NeNek berusia 94 tahun, 
Zhang Hexian, jago seka-
li kungfu. Dia pun dijuluki 
‘Nenek kungfu’. Meski kita 
melihatnya sangat tangguh, 
tapi pencapaian Zhang tidak 
semudah membalikkan te-
lapak tangan. Zhang belajar 
kungfu sejak usia empat tahun 
dan mempraktikkan gerakan 
kungfu hingga saat ini.

Menurut website Shangai-
ist, Zhang terkadang me-

mamerkan keahlian kungfu-
nya di hadapan warga di Desa 
Liyang, Provinsi Zheijiang 
Timur. Zhang berharap ilmu 
bela diri yang dimilikinya da-
pat menjaga desa dan dirinya 
dari para pengganggu.

Jadi, jika Anda berpergian ke 
China, jangan remehkan siapa 
pun, termasuk nenek-nenek 
renta. Bisa jadi mereka adalah 
jago kungfu seperti Zhang Hex-
ian. ■ Shanghaiist/PAN

Georgia Tak Akan Akui 
Referendum Tskhinvali
PeMeriNTAH Georgia tidak 
akan pernah mengakui hasil 
referendum di Tskhinvali pada 
9 April mendatang. referndum 
yang diadakan wilayah yang 
berada di bawah pendu dukan 
ne gara asing tidak sesuai de-
ngan undang-undang Georgia.

“Mayor i tas  penduduk 
Tskhin vali sudah diusir. ki ni 
wilayah tersebut sudah di du-
duki pihak rusia. Pemu ngutan 
suara yang akan dilakukan di 
sana tidak akan pernah diakui 
hasilnya oleh Pemerintah 
Ge orgia,” pernyataan kantor 
Presiden Georgia.

kantor Perdana Menteri 
Georgia juga mengutuk rusia 
yang dianggap merebut wilayah 
Georgia dan berusaha meng-
aneksasi wilayah tersebut.

“kami meminta dukungan 
komunitas internasional un-
tuk melawan ketidakadilan 
yang sedang terjadi di Geor-

gia,” bunyi pernyataan kantor 
Presiden Georgia.

“Pemerintah rusia berusaha 
menamakan wilayah kami 
tersebut dengan nama ‘The 
republic of South Ossetia-The 
State of Alania’. ini adalah tin-
dakan perampasan sewenang-
wenang dan tidak pernah kami 
akui,” tegas kementerian Luar 
Negeri Georgia.

Aksi pendudukan sudah 
mulai dilakukan pasukan ru-
sia sejak 2008. Pemerintah 
rusia mendukung gerakan 
pemberontakan di wilayah 
Tskhinvali dan mendukung 
kemerdekaan wilayah tersebut 
dari Georgia. 

“Dengan mengubah nama 
wilayah Georgia dan mendu-
kung kemerdekaan di wi la-
yah Ossetia merupakan bukti 
perampasan dari pe me rintah 
rusia,” tegas kem lu Geor-
gia. ■ DAY

PEMBERITAHUAN
GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

Nomor: 553/Pdt/G/2016/PN.Jkt.Ut

Sehubungan dengan telah didaftarkannya gugatan perdata melalui mekanisme Gugatan Perwakilan Kelompok
di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan Register Perkara Nomor : 553/Pdt/G/2016/PN.Jkt.Ut tanggal 16
Nopember 2016, yang ditujukan terhadap Tergugat :
1. DJAUW KIAT FIE, disebut sebagai,.................................................................................. TERGUGAT I;
2. LORITA MOCHSEN, disebut sebagai,...............................................................................TERGUGAT II ;
3. LIAUW SUSY MARGARETH, disebut sebagai,............................................................... TERGUGAT III ;
4. LIOE SOEI NGIAT, disebut sebagai,................................................................................ TERGUGAT IV;
5. LIAUW SUSAN MARGARETH, disebut sebagai ,............................................................... TERGUGAT V
6. CHARLES LEW, disebut sebagai,................................................................................... TERGUGAT VI ;
7. DIANA SAPUTRA, disebut sebagai ,.............................................................................. TERGUGAT VII ;
8. PIMPINAN GEREJA BUNGA BAKUNG, disebut sebagai,.................................... TURUT TERGUGAT I ;
9. PIMPINAN GEREJA REM, disebut sebagai,....................................................... TURUT TERGUGAT II ;
10. PIMPINAN GEREJA HOUSE OF PRAYER, disebut sebagai,............................ TURUT TERGUGAT III ;
11. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA...TURUT TERGUGAT-IV;
12. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA DINAS
        PENATAAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA, disebut sebagai ..................... TURUT TERGUGAT-V ;
Maka kuasa hukum Para Penggugat yang tergabung dalam hal ini :
LUKAS SANTOSO, SH.,MH., YUDI RHISNANDI, SH., ACHMAD HAYYI, SH.,MH., STEVEN SANTOSO, SH.,M.Kn., Para
Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat “ SANTOSO & PARTNERS” beralamat di Apartemen Robinson
Tower A/20 Unit A5, Jalan Jembatan II Raya No.2, Jakarta Utara 14450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19
Oktober 2016, adalah selaku kuasa hukum bertindak untuk kepentingan dan atas nama Pemberi Kuasa yang mewakili
kepentingan  kelompoknya yaitu Pembeli Unit-Unit Hunian di Apartemen Robinson, Jalan Jembatan II Raya, No.2, Kelurahan
Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, yang diwakili oleh wakil kelompok, yaitu : Eddi Umar, S.E., Bachtiar,
Hadi Tanoyo, Lenni Usan, William Gozali, Grace Irene, selanjutnya disebut sebagai......................... PARA PENGGUGAT ;

Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dalam persidangan awal pada tanggal 15 Desember 2016, dengan
ini memberitahukan kepada :
Eddi Umar, S.E., Bachtiar, Hadi Tanoyo, Lenni Usan, William Gozali, Grace Irene (Anggota Kelompok) sebagai berikut :
1. Bahwa gugatan tersebut adalah mengenai tuntutan ganti kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa oleh karena gugatan tersebut diajukan berdasarkan tata cara gugatan perwakilan kelompok, maka

dalam gugatan ini yang bertindak sebagai wakil kelompok berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari Eddi Umar,
S.E.,Bachtiar, Hadi Tanoyo, Lenni Usan, William Gozali, Grace Irene (Anggota Kelompok) selain bertindak atas
nama sendiri juga bertindak mewakili kepentingan seluruh kelompok Masyarakat: Eddi Umar.S.E.,Bachtiar,
Hadi Tanoyo, Lenni Usan, William Gozali, Grace Irene (Anggota Kelompok):

3. Bahwa apabila saudara berkeinginan untuk bergabung dan mengikatkan diri sebagai Penggugat dalam gu-
gatan ini maka saudara tidak perlu membuat pernyataan tertulis ataupun (cukup berdiam diri) dan Putusan yang akan
diberikan kelak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan berlaku serta mengikat saudara;

4. Bahwa apabila saudara sebagai anggota kelompok tidak ingin bergabung dan terkait dengan gugatan dan
putusan dimaksud sebagaimana No.3 diatas maka Saudara dapat membuat pernyataan keluar secara tertulis
sebagaimana tertera dalam formulir terlampir,
1. Kepala Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta
    Utara, beralamat di Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat;
2. Para Penggugat Cq. Kuasa Hukum LUKAS SANTOSO, SH.,MH., YUDI RHISNANDI, SH., ACHMAD

HAYYI, SH.,MM., STEVEN SANTOSO, SH.,M.Kn., Para Advokad dan Konsultan Hukum dari Kantor
Advokat “ SANTOSO & PARTNERS “, beralamat di Apartemen Robinson Tower A/20 Unit A5, Jalan
Jembatan II Raya No.2 Jakarta Utara;

5. Bahwa apabila Saudara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberitahuan ini tidak memberikan
pernyataan keluar secara tertulis sebagai anggota kelompok, maka Saudara terikat serta tunduk pada Putusan
Majelis hakim dalam perkara ini ;

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, apabila Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut tentang perkara
dimaksud dapat menghubungi Sdr. JULI GUNAWAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara
beralamat di Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat.
Demikian pekerjaan ini saya jalankan melalui IKLAN

Jakarta, 16 Pebruari 2017
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JURUSITA PENGGANTI
TTD

JULI GUNAWAN
NIP. 1976 0711 1999 03 1002,-

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

Nomor : 367/Pdt.G/2016/PN.JKT.UT.

Pada hari ini : KAMIS, TANGGAL 16 PEBRUARI 2017, saya, UMAR,SH.MH. Jurusita pada Pengadilan
Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut:

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :
SU JING, beralamat di Jalan Janur Indah XIII LB 17/2 RT.008 RW.018 Kelurahan Kelapa Gading Timur,
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, tetapi sampai saat ini tidak lagi diketahui keberadaannya,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 6 Pebruari 2017 Nomor Perkara : 367/Pdt.G/
2016/PN.Jkt.Ut., dalam perkara antara :

HARTONO THIO,  sebagai........................................................................PENGGUGAT ;
Lawan :

SU JING, sebagai.......................................................................TERGUGAT ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut  tidak hadir dipersidangan.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.43/IA/2014 tanggal
18 Maret 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan ini yang
telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta
untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu :

5.  Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.926.000,-(empat juta sembilan ratus
    dua puluh enam ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada  yang bersangkutan akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan upaya
hukum Verstek  (Perlawanan) atas putusan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di
Jalan Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-
Undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung setelah isi putusan tersebut diberitahukan kepadanya.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan melalui iklan harian Rakyat Merdeka dan kepada khalayak
yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan;

JURUSITA TERSEBUT,

ttd.
UMAR SH. MH.

NIP. 19810320 200604 1 005

RALAT
Pengumuman Lelang Eksekusi Kedua
No.03/Del.Eks/2016/PN. Jkt. Ut.,Jo.

No.01/2016. Eks/254/2012/PN.Jkt.Bar

yang diumumkan hari Selasa tanggal 7
Februari 2017 yang sebelumnya tertulis :
- Pada butir 4...paling lambat 1 (satu) hari
sebelum pelaksanaan lelang...
sebenarnya adalah :
... sudah efektif 1 (satu) hari kerja sebelum
pelaksanaan lelang ...
- Pada Butir ke 7 tertulis kalimat sanksi tidak
diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga)
bulan di wilayah kerja kanwil DJKN DKI
Jakarta, yang kemudian di tiadakan.

 RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
Nomor : 21/Pdt.G/2017/PN.Bks

Pada hari ini : KAMIS, Tanggal 16 FEBRUARI 2017, saya :

“ MEILISA LYDYA, SE.MM “

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, atas perintah Ketua Majelis Hakim

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA :
SRI NYOTO WIBOWO., Dahulu beralamat di Jl. Pecah Kulit Rt.007/Rw.001, Kel. 
Pinangsia, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi 
alamatnya baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia. 
selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------- TERGUGAT ;

Supaya datang menghadap dipersidangan Pengadilan Negeri Bekasi di Jalan Pramuka 
No.81 Bekasi di Ruang Sidang Utama nanti pada hari ;

SENIN, TANGGAL 13 MARET 2017, JAM 09.00 WIB
Dalam perkara perdata antara :

ANDINI ---------------  sebagai --------------- PENGGUGAT ;
MELAWAN

SRI NYOTO WIBOWO --------------  sebagai ------------------------------ TERGUGAT ;

 
Panggilan ini saya jalankan melalui iklan Surat Kabar Harian Rakyat merdeka yang 
terbit di Jakarta dan sekitarnya .

Demikian Panggilan SIdang ini saya jalankan melalui Surat Kabar Harian Rakyat 
Merdeka  yang terbit di Jakarta dan Sekitarnya dan kepada khalayak umum yang 
mengetahui  keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

JURUSITA PENGGANTI,
ttd

MEILISA LYDYA, SE,MM
NIP. 198305112009122003

TerHiTuNG sejak 12 Februari, 
turis indonesia bebas visa ke 
Belarus. kabar ini disampaikan 
Duta Besar Belarus di indoensia 
Vladimir Lopato-Zagorsky. La-
manya bebas visa kunjungan ini 
selama lima hari. 

Durasi bebas visa kunjungan, 
menurut Zagorsky, berdasarkan 
waktu rata-rata yang dihabiskan 
untuk menikmati negaranya. 
“Lima hari ini mungkin jadi 
pertanyaan, tapi ini merupakan 
langkah awal yang baik. Belarus 
bukan negara yang besar, biasa-

nya orang-orang yang bepergian 
ke Belarus menghabiskan tiga 
sampai lima hari,” paparnya.

kini indonesia menjadi satu 
dari 80 ngara yang mendapat 
kemudahan ini. keputusan ini 
tertuang dalam ketetapan Presi-
den Belarus nomor 8 tentang 
penetapan fasilitas masuk ke 
Belarus dan keberangkatan dari 
Belarus yang bebas visa bagi 
warga negara asing.

Zagorsky mengatakan, pem-
berian bebas visa didasari be-
berapa faktor pendukung. Yak-

ni, sudah tiga tahun indonesia 
menerapkan bebas visa bagi 
warga negara asing. “Pemerin-
tah indonesia dalam berbagai 
kesempatan mendekati kami dan 
meminta membebaskan visa. ini 
pun juga sejalan dengan pertim-
bangan pemerintah kami untuk 
lebih banyak lagi menarik turis 
mancanegara,” lanjutnya.

Meski bebas visa, WNi tetap 
harus mematuhi beberapa aturan. 
Seperti membawa paspor, mem-
punyai uang minimal 25 euro 
untuk setiap hari keberadaan 

di Belarus dan memiliki asu-
ransi kesehatan yang berlaku di 
Belarus.

“Asuransi kesehatan mungkin 
tantangan besar saat berkunjung 
ke Belarus. Tapi kini kalian bisa 
membelinya saat turun dari Ban-
dara Nasional Minsk,” infonya.

Belarus dipastikan mudah 
di jangkau. Walau tak punya pe-
nerbangan langsung dari Jakarta, 
wisatawan indonesia punya 
berapa pilihan alternatif. Di an-
taranya, naik pesawat dari Turki, 
Dubai, Amsterdam dan Paris. Ja-

rak tempuhnya memakan waktu 
12 jam perjalanan udara. 

Zagorsky memaparkan sejum-
lah alasan kenapa harus berkun-
jung ke negaranya. “Negara 
ini menyimpan sejarah besar.
Orang di negara kami sangat 
ramah, makanan enak-enak.  
Budaya kami juga luar biasa itu 
merupakan daya tarik yang kami 
punya,” sebutnya.

“Jika kalian berkunjung ke Be-
larus, kami ada di persimpangan 
besar eropa Timur dan eropa 
Tengah. Ini akan merefleksikan 

budaya dan masyarakat kami. 
Dari Belarus kalian juga bisa 
berkunjung ke tempat menarik 
di eropa,” promosinya.

keunggulan lain yang dibang-
gakan Belarus adalah gelar seba-
gai salah satu negara terbersih di 
dunia. “Seberapa bersih negara 
kami, kami yakin kami negara 
yang paling bersih di dunia. 
Jika kalian menyebut Singapura 
lebih bersih, maka kami boleh 
diadu, kami lebih bersih dan 
lebih hijau dari Singapura,” 
pungkasnya. ■ DAY

PerANG saudara enam tahun 
terakhir telah memporak-po-
randakan Suriah. Butuh biaya 
besar untuk kembali memba-
ngun negeri ini. Situasi ini men-
jadi peluang bagi israel. 

Menteri Pekerjaan umum 
israel Yoav Galant menawarkan 
pembiayaan untuk membangun 
Suriah kembali, asal dibarter 
dengan Dataran Tinggi Go-
lan. israel ingin meneguhkan 
kedaulatannya atas Dataran 
Tinggi Golan yang mereka rebut 
dari tangan Suriah saat perang 
enam hari. 

Selain itu, Galant juga me-
minta agar Suriah mengkaji 
ulang keterlibatan iran di nega ra 
itu selama berlangsungnya pe-
rang saudara. rencana ini sangat 
jauh ke depan, sebab israel tetap 
memandang iran sebagai anca-
man di perbatasan barat laut. Jika 
itu disetujui, israel meyakini hal 
itu bisa mengurangi kekuatan 

Hizbullah di Lebanon, sebab 
pengiriman senjata-senjata bisa 
dihadang karena ditutupnya 
perbatasan Suriah. 

Dilansir surat kabar israel, 
Harian Ahronoth, rencana itu 
sudah disampaikan Galant ke-
pada Perdana Menteri Benyamin 

Netanyahu dalam rapat kabinet 
yang berlangsung Senin (13/2). 
Bagi Galant, hal ini bisa me-
lindungi kepentingan israel dari 
kembalinya poros iran-Suriah-
Lebanon dan dominasi Syiah di 
Damaskus.

Proposal Galant memberikan 
Amerika Serikat peran khusus 
dalam membangun kembali Suri-
ah karena membutuhkan investa-
si sampai belasan triliun dolar. 
rusia juga bisa ambil bagian 
untuk memberikan pengaruhnya 
di Suriah dan kawasan.

Sejak dicaplok pada Juni 1967 
melalui Perang enam Hari de-
ngan Suriah, israel terus meng-
klaim Dataran Tinggi Golan 
terus sebagai wilayah kekuasaan 
mereka. Seperti okupasi yang 
terjadi di Palestina, permukiman 
ilegal penduduk israel mulai 
didirikan pada 1981. Dengan 
luas daerah aneksasi mencapai 
dua pertiga di bagian baratnya, 

saat ini sekitar 23 ribu warga 
israel menetap dan mengelola 
daerah berketinggian 2.814 
meter itu.

“Selama 19 tahun Golan bera-
da di bawah penguasaan Suriah, 
area itu diperkuat bunker-bun-
ker, kawat berduri, pagar-pagar 
dan ladang-ladang ranjau. Area 
itu digunakan untuk perang,” 
kata Netanyahu saat bertemu 
Presiden rusia Vladimir Putin 
pekan lalu.

“Selama 49 tahun di bawah 
penguasaan israel, area ini di-
manfaatkan untuk pertanian, 
pariwisata, inisiatif ekonomi, 
konstruksi, dan intinya digunakan 
untuk perdamaian,” lanjutnya.

Dataran Tinggi Golan lebih 
hidup dibandingkan saat di-
kuasai Suriah. Namun begitu, 
bukan berarti PBB lantas men-
gakui klaim israel atas kawasan 
seluas 1.800 kilometer persegi 
tersebut. ■ AP/DAY

Penasihat Keamanan 
Nasional Amerika Serikat 
Michael Flynn meletakkan 
jabatan karena dituding 
melakukan komunikasi 
dengan Rusia sebelum 
menjabat. Presiden Donald 
Trump sudah mengetahui 
sejak berminggu-minggu 
lalu tentang tindakan 
Flynn. 

MeNuruT Juru bicara Gedung 
Putih Sean Spicer, Trump sudah 
mengetahui Flynn menelepon 
Duta Besar rusia untuk AS Ser-
gey kislyak dari Penasihat Ge-
dung Putih Donald F McGahn ii, 
lebih dari 15 hari yang lalu. 

Menurut Departemen kehaki-
man, pada akhir Januari, Flynn 
memberi laporan menyesatkan 
tentang hubungannya dengan 
pejabat rusia. Hal ini, kata 
Spicer, mengakibatkan dia di-
minta untuk mengundurkan diri 
tiga minggu kemudian.

“Telah terjadi proses yang 
kemudian menyebabkan terkiki-
snya (kepercayaan),” kata Spicer 
ketika ditanya mengapa Trump 
masih percaya kepada Flynn. 

Sebagian senator Demokrat 
telah menyerukan penyelidikan 
terhadap Flynn, sementara yang 
lain mendesak Trump untuk 
memecatnya dan agar para pe-
jabat intelijen meninjau kem-
bali izin rahasia keamanan yang 

dimilikinya
Diberitakan Washington Post, 

Flynn dan kislyak secara eks-
plisit membahas sanksi Pemerin-
tahan Barack Obama terhadap 
rusia setelah adanya tuduhan 
skandal peretasan pemilu.

Para anggota Partai republik 
bergabung dengan kongres un-
tuk menyelidiki kasus ini. Flynn 
juga dilaporkan telah diintero-
gasi agen FBi di hari pertamanya 
sebagai penasihat keamanan 
nasional. Purnawirawan militer 

berpangkat Letnan Jenderal itu 
awalnya membantah membahas 
sanksi dengan kislyak. Wakil 
Presiden Mike Pence sempat 
memberikan bantahan pula atas 
tuduhan tersebut.

Jika tuduhan itu benar, maka 
Flynn telah melakukan tinda-
kan melanggar hukum dalam 
melakukan diplomasi AS. Sebab 
saat itu, dia masih warga biasa, 
belum diangkat menjadi penasi-
hat keamanan nasional. 

Disebutkan, pada tanggal 26 

Januari, pejabat sementara Jaksa 
Agung Sally Yates yang kemu-
dian dipecat, memperingatkan 
Gedung Putih soal komunikasi 
tersebut dan Flynn mungkin ren-
tan terhadap pemerasan rusia. 

“Trump, yang diberitahu pada 
hari itu juga, menyimpulkan 
tindakannya tidak melanggar 
hukum,” kata Spicer.

Penasihat Gedung Putih ke-
mudian melakukan peninjauan 
secara luas dan mempertanyakan 
Flynn pada beberapa kesempatan 

sebelum tiba pada kesimpulan 
yang sama seperti Trump, tam-
bahnya.  Namun kepercayaannya 
pada Flynn memudar.

Juru bicara kremlin Dmitry 
Peskov mengatakan rusia tidak 
akan mengomentari pengun-
duran diri Flynn.

“ini adalah urusan internal 
dari orang-orang Amerika, 
urusan internal pemerintah-
an Trump,” tambahnya. “ini 
tidak ada hubungannya dengan 
kami.” ■ AP/AFP/DAY

Duta Besar Belarus Untuk Indonesia Vladimir Lopato-Zagorsky

Promosi Kampungnya Bebas Visa Bagi Turis WNI

AP

Warga Tskhinvali merayakan rencana pelaksanaan referendum 
pada April depan. 

Zhang Hexian beraksi. 

Bantu Pembangunan Suriah, Israel Minta Barter Golan

REUTERs

TUNJUK APA: Yoav Galant (kanan) saat menginspeksi pem ba
ngunan pemukiman di Tepi Barat.

AP

MENELEPON DULU YA: Michael Flynn (kanan) mendampingi Donald Trump (kiri) dan Wapres Mike Pence (ketiga kanan) bekerja di 
Gedung Putih, akhir Januari lalu.


