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dasar 
hukumnya. 
Sepertinya 
Anies merasa 
menemukan 
moment yang 
tepat 
mengeluarkan 
IMB, dan 
dengan alasan 
sesuai pergub 
206 tahun 
2016. Moment 
dimana 

perhatian masyarakat tertuju pada 

Ahok : 
Sekarang Gubernurnya Pinter

NGOMONG



02 www.sipbuletin.com

Edisi 1168

www.sipbuletin.com

Money Grams $1 = Rp 13.789,- Kurs BI $1 = Rp 14.145,-

bersambung ke hal 4

Jum’at 06/21/19

Hubungi : 267 - 235 - 3359

Diberitakan Pemprov DKI Jakarta telah 
mengeluarkan sekitar 932 Izin 
Mendirikan 
Bangunan (IMB) 
untuk bangunan 
yang berdiri di 
atas pulau 
reklamasi, yang 
menjadi masalah 
adalah tahun lalu 
Anies sudah 
menghentikan 
proses reklamasi 
itu dan mencabut 
izin itu serta 
menyegel pulau 
tersebut. Tapi 
yang terjadi sekarang malah izin itu 
keluar. Setelah diberitakan Anies pun 

menjawab : menurut Anies, adanya 
Pergub Nomor 2016/2016 yang dibuat 

Ahok menjadi 
dasar 
hukumnya. 
Sepertinya 
Anies merasa 
menemukan 
moment yang 
tepat 
mengeluarkan 
IMB, dan 
dengan alasan 
sesuai pergub 
206 tahun 
2016. Moment 
dimana 

perhatian masyarakat tertuju pada 

Ahok : 
Sekarang Gubernurnya Pinter

NGOMONG



04 03www.sipbuletin.comwww.sipbuletin.com

persidangan di MK terkait masalah 
pilpres 2019. Mungkin saja Anies 
berharap aksi “korupsi kebijakan” 
mengeluarkan IMB ini tidak begitu 
diperhatikan publik, sehingga bebas 
dari kontroversi dan rencana-
rencananya berjalan dengan lancar. 
Namun, mata dan telinga masyarakat 
begitu liar. Menjadi pejabat atau bahkan 
artis sekalipun, masyarakat selalu ada 
untuk mengetahuinya. Masih ingat 
ketika Anies karena ingin jadi gubernut 
mencabut izin pulau reklamasi. Hampir 
setahun yang lalu, Anies pernah 
mencabut 13 dari 17 izin pulau 
reklamasi yang otomatis menghentikan 
secara permanen kegiatan reklamasi di 
Teluk Jakarta. Waktu itu Anies bicara 
“Hari ini saya umumkan keputusan ini, 

surat-suratnya semuanya sudah selesai 
ini. Ini saya tunjukkan di sini ini adalah 
dokumen-dokumen keputusan sebagian 
adalah bentuknya Kepgub. Sebagian 
bentuknya adalah surat pencabutan,” 
ujar Anies dalam konferensi pers di Balai 
Kota DKI, Rabu 26 September 2018. 
Sedangkan empat pulau lainnya, yakni 
Pulau C, D, G, dan N tidak dicabut 
dengan alasan sudah terlanjur dibangun. 
“(Pulau) C, D, G, dan N, sudah jadi. 
Gimana (mau cabut izin), sudah jadi,” 
ujar Anies ketika itu. Nasib empat pulau 
reklamasi yang sudah dibangun itu akan 
diatur dalam Raperda Rencana Tata 
Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara 
Jakarta (RTRKS) dan Rencana Zonasi 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
(RZWP3K). Ketua Tim Gubernur untuk 
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Percepatan Pembangunan (TGUPP) 
Bidang Pengelolaan Pesisir Marco 
Kusumawijaya mengatakan proses 
raperda yang rencananya akan 
digabungkan menjadi satu itu, kata 
Marco, akan rampung dua sampai tiga 
bulan lagi. “Dari situ nanti kita akan 
menemukan kisi-kisi scientific ilmiah, 
apa yang boleh atau tidak, apakah 
dibongkar atau tidak,” kata Marco. 
Namun hingga hari ini, pihak DPRD 
mengaku belum menerima draf 
Rancangan Peraturan Daerah 
(Raperda) Rencana Zonasi Wilayah 
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 
(RZWP3K). “Saya rasa belum ada tuh,” 
kata Taufik saat ditemui di Gedung 
DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Rabu 
12 Juni 2019. Artinya Raperda sama 
sekali belum dibahas dan disahkan oleh 
DPRD. Namun anehnya Pemprov DKI 
Jakarta secara diam-diam sudah 
menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) bagi 409 rumah mewah dan 212 
rumah kantor (rukan) di lahan reklamasi 
Pulau C dan D. Bukan cuma itu saja, 

Izin penertiban IMB ratusan bangunan di 
pulau reklamasi Pulau Maju (sebelumnya 
disebut Pulau D), nampaknya diperkuat 
dengan tidak adanya lagi papan-papan 
dan spanduk segel pada bangunan di 
lokasi, digantikan oleh billboard atau 
baliho penjualan hunian ekslusif di 
kawasan reklamasi tersebut dengan 
harga miliaran rupiah. Belum lagi 
beberapa bangunan lainnya seperti ruko 
dan street food atau food court (pusat 
kuliner) juga telah ikut berdiri. Bahkan, 
untuk pusat kuliner sendiri diketahui 
sudah beroperasi dan ramai dikunjungi 
setiap malam. Khusus mengenai pusat 
kuliner ini, sempat viral beberapa bulan 
yang lalu karena beroperasi tanpa ijin. 
Tidak jelas hingga kini, apa ijin yang 
dimaksud telah diurus atau belum. 
Kesan acuh tak acuh dan menutup 
sebelah mata terhadap hal ini 
berbanding terbalik dengan sikap Anies 
sebelumnya. Kita lihat saja bagaimana 
Anies sempat menyegel kawasan 
tersebut dengan alasan tidak memiliki 
Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Proses 
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penyegelan juga sempat heboh 
diberitakan karena Anies melibatkan 
300 personel satpol PP. “Ini 
pelanggarannya terlalu elementer, 
terlalu dasar banget, substansial. 
Karena itu, kalau tidak setuju, tunjukkan 
kepada saya. Kok boleh ada orang 
membangun tanpa IMB, IMB lho ini,” 
kata Anies di TMP Kalibata, Jakarta 
Selatan, Jumat 8 Juni 2018. Anies 
memang licik. Menggunakan isu 
reklamasi untuk melawan petahana 
waktu pilkada DKI 2017. Dan penolakan 
terhadap reklamasi dikibarkan agar 
terkesan Anies-Sandi ini pro rakyat 
miskin, dalam hal ini para nelayan. 
Sebenarnya masalah reklamasi Anies 
tidak salah sama sekali, karena ini 
masalah pembangunan kota Jakarta. 
Yang menjadi masalah adalah Anies 
yang dulu mati matian menentang 
bahkan menutup (menyegel) pulau 
reklamasi sekarang mengeluarkan 
ijinnya sampai 932 bangunan lagi. Dan 
Anies juga menyinggung Ahok yang 
menerbitkan ijin IMB di pulau reklamasi. 

"Jika tidak ada pergub tersebut, maka 
tidak bisa ada kegiatan pembangunan di 
lahan hasil reklamasi. Suka atau tidak 
suka atas isi Pergub No 206 Tahun 2016, 
itu adalah fakta hukum yang berlaku dan 
mengikat," kata Anies. Kata kata itu yang 
membuat media menjadi ramai 
mengalahkan sidang MK pilpres. Ahok 
yang selama ini sudah diam jadi terusik 
dan 

. Mantan Gubernur DKI 
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau 
Ahok mempertanyakan langkah Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan yang 
menerbitkan izin mendirikan bangunan ( 
IMB) di pulau reklamasi. 

 tak terima dengan pernyataan Anies. 
"Aku udah malas komentarinya. Kalau 
pergub aku bisa terbitkan IMB reklamasi, 
sudah lama aku terbitkan IMB. Aku 
pendukung reklamasi untuk dapatkan 
dana pembangunan DKI yang bisa capai 
di atas Rp 100-an triliun dengan kontribusi 
tambahan 15 persen NJOP setiap 
pengembang jual lahan hasil reklamasi," 
kata Ahok melalui pesan singkat, Rabu 

(19/6/2019).

Ahok mengatakan 
Pergub tentang Panduan Rancang Kota 
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Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil 
Reklamasi Kawasan Strategis Pantai 
Jakarta Utara diterapkan untuk warga 
yang sudah membeli rumah di pulau 
reklamasi. Dia heran pergub yang 
diterbitkannya dijadikan dasar hukum 
oleh Anies untuk menerbitkan semua 
IMB bangunan di pulau reklamasi. 
"Intinya, pergub itu aku keluarkan buat 
bantu rakyat DKI yang keburu punya 
rumah tetapi tidak bisa buat IMB dan 
khusus pulau reklamasi," sebut Ahok. 
Ahok menyamakan Anies dengan 
oknum anggota DPRD DKI Jakarta 
yang menolak NJOP 15 persen saat 
pembahasan Perda Tata Ruang di 
Pulau Reklamasi. Dia menyayangkan 
tudingan Anies tersebut. "Sekarang 
karena gubernurnya pintar ngomong, 
pergub aku sudah bisa untuk IMB 
reklamasi tanpa perlu perda lagi. Yang 
ada kewajiban 15 persen dari nilai 

NJOP dari pengembang untuk 
pembangunan DKI. Anies memang 
hebat bisa tidak mau 15 persen buat 
bangun DKI? Sama halnya dengan 
oknum DPRD," jelas Ahok. Ahok 
kecewa terhadap Anies yang 
menyinggung dirinya dalam penerbitan 
IMB. Dia menyebut semua janji Anies 
soal reklamasi sudah banyak jejak 
digitalnya. "Sudah keterlaluan cari 
alasan buat nutupi omongannya 
sendiri. Dia lupa hidup di zaman digital 
yang semua rekam omongan kita 
terekam semua," kata Ahok. Direktur 
Eksekutif Rujak Center for Urban 
Studies (RCUS) Elisa Sutanudjaja 
menyindir Gubernur Anies 
Baswedan yang berdalih di belakang 

 untuk 
penerbitan izin mendirikan bangunan 
( ) di pulau hasil . Pergub 
itu diketahui ditandatangani gubernur 

 DKI Jakarta

PergubDKI Nomor 206 Tahun 2016

IMB reklamasi
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sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama 
(Ahok), sebagai panduan rancang kota 
pulau C, pulau D, dan pulau E hasil 
reklamasi di utara Jakarta. Pergub itu 
ditetapkan Ahok pada 25 Oktober 
2016. Menurut Elisa, jika Anies 
memang mau menghentikan swasta 
dalam proses pembangunan di pulau 
reklamasi seharusnya mencabut atau 
mengubah pergub tersebut, dan 
menunggu perda baru yang masih 
akan dibahas dengan DPRD DKI 
Jakarta. "Saya selalu bilang pergub itu 
harus dibatalin atau diubah. Pokoknya 
kalau misalnya mau serius bikin Pulau 
C dan Pulau D untuk kepentingan 
publik, itu pergubnya dulu harus 
diubah," kata Elisa saat dihubungi, 
Jumat (14/6). "Karena pergub itu 
(206/2016) yang bisa menjadi dasar 
bikin untuk HGB dan IMB [di pulau 
reklamasi]," ucapnya. Elisa 
mengatakan jika Anies memang 
memiliki visi yang berbeda dari 
Gubernur sebelumnya terkait masalah 
reklamasi, seharusnya secara tegas 
harus mencabut dan mengubah 
pergub tersebut. Kemudian, Elisa pun 
menjelaskan janji Anies adalah 
menjadikan kawasan Pulau Reklamasi 
tersebut menjadi milik publik, bukan 
dikuasai oleh swasta, sebagaimana 
yang terjadi saat ini. "Nah, kalau saya 
bilang, kalau dia [Anies] bilang 
[reklamasi] untuk kepentingan publik 
itu harus tertuang di Panduan Rencana 
Tata Ruang kotanya, bukannya malah 
mengakomodasi panduan rancang 
kota gubernur sebelumnya," kata dia. 
Wakil Ketua DPRD DKI 

 mengatakan penerbitan Izin 
Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap 
bangunan yang sudah berdiri di pulau 
hasil  di Teluk Jakarta 
dilakukan setelah Rancangan 
Peraturan Daerah (Raperda) Rencana 
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil (RZWP3K) selesai. 
"Idealnya perda dulu [baru IMB]," kata 
Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta, 
Rabu (12/6). Sebelumnya, sebuah 
pemberitaan media daring menyebut 
ada penerbitan IMB bagi bangunan-
bangunan di pulau hasil reklamasi 

Muhammad 
Taufik

reklamasi

secara diam-diam. Taufik sendiri mengaku 
hingga saat ini belum tahu soal 
penerbitan IMB itu. Namun, lanjutnya, 
akan ada pengenaan denda jika ada 
pelanggaran peraturan. "Belum tahu. 
Setahu saya mekanisme IMB itu kan 
harus sesuai ketentuan yang ada, 
kemudian bila dia melanggar, ada denda," 
kata Taufik. "Ini barangnya (bangunan) 
udah ada. Sebaiknya memang dipungut, 
kalau enggak nanti rugi juga. Pemda 
rugi," imbuhnya. Sampai saat ini pun, 
Taufik menyebut DPRD DKI belum 
mendapatkan draf Raperda RZWP3K. 
"Saya rasa belum ada tuh," ujarnya. 
Taufik menjelaskan jalur penyerahan draf 
Raperda diawali dari Pemprov DKI 
terlebih dahulu menyerahkan Raperda ke 
Sekretaris DPRD DKI, kemudian akan 
didistribusikan ke anggota lainnya. 
"Diserahkan pada Sekwan, nanti Sekwan 
akan distribusikan (ke anggota). Biasanya 
gitu," jelas Taufik, yang juga politikus 
Partai Gerindra itu. Di sisi lain, Sekretaris 
Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
Saefullah menyampaikan pemprov telah 
menuntaskan draf Raperda RZWP3K. 
"RZWP3K sudah siap naskahnya," kata 
Saefullah di Balai Kota, Jakarta,Kamis 
(9/5). Saefullah mengatakan draf tersebut 
juga sudah dikirimkan ke DPRD DKI 
Jakarta. "Tinggal minta anggota dewan 
untuk dilakukan pembahasan." Saat 
ditanya soal kabar penerbitan IMB 
tersebut, di Balai Kota, Jakarta, Rabu 
(12/6), Gubernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan, menolak berkomentar. Jadi 
ketika Anies menerbitkan IMB, itu artinya 
setuju dengan reklamasi yang dulu 
ditolaknya. Maka dengan ini apakah 
masih percaya Anies adalah orang yang 
bisa dipegang kata-katanya? masihkah 
JKT58 bisa berbahagia dipimpin oleh 
Anies yang sering tidak menepatinya 
janjinya? Ahok dulu sudah bagus 
kinerjanya dan memang sudah 
merancang Jakarta akan menjadi kota 
yang paling hebat di dunia. Termasuk 
urusan reklamasi sebenarnya sudah bisa 
selesai. Urusan reklamasi sebenarnya 
tidak sulit-sulit amat, hanya saja dibuat 
sulit, sehingga Jakarta yang seharusnya 
ditakdirkan menjadi kota yang tertata rapi 
dan sangat indah, ternyata sekarang 
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sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama 
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malah diobok-obok. Kita tak 
menemukan manfaat besar dari patung 
senggama dari bambu itu, yang diklaim 
sebagai prestasi hebat. Bagi seniman 
mungkin itu hebat, tapi untuk urusan 
pemerintahan, beda target dan 
tujuannya. Warga yang sudah 
menyesal, dan masih punya harapan 
bahwa Jakarta akan indah nanti, 
terpaksa harus menunggu lama untuk 
mendapatkan lagi orang-orang seperti 
Ahok memimpin Jakarta. Urusan 
reklamasi seharusnya sudah selesai di 
era Ahok, dan kontribusi dari 
pengembang untuk pembangunan Kota 
Jakarta berjalan lancar. Karena pada 
waktu itu semua pengembang tidak ada 
masalah dengan 15%. Masalahnya 
memang di DPRD waktu itu yang bikin 
sulit karena tidak ada duit yang masuk 
ke kantong pejabatnya. Mereka tidak 
mau uang pengembang masuk ke DKI. 

Karena ratusan trilyun yang masuk ke 
DKI pasti bisa membuat Jakarta lebih 
baik. Padahal DKI asal dikelola oleh 
orang yang tepat, jujur dan tahu 
mengatur keuangan daerah bisa 
membuat masyarakat DKI benar-benar 
bahagia. Ketahuilah, bahwa mafia-mafia 
yang masih bercokol di Ibukota ini tidak 
mau melihat rakyat bahagia, apalagi 
Ahok adalah salah satu orang yang 
paling bandel, yang membuat banyak 
mafia tidak bisa mengeruk keuntungan 
yang sebanyak-banyaknya. Mafia itu 
tidak akan pernah peduli dengan 
masyarakat Jakarta yang beragam ini. 
Betul kata Ahok, jika hanya berdasarkan 
pergub itu bisa menerbitkan IMB, Ahok 
sudah melakukannya. Tapi, Anies begitu 
berani mengeluarkan IMB, inilah kenapa 
banyak yang bilang ke Anies sebagai 
GABENER. Urusan reklamasi ini 
sebenarnya banyak hajat hidup orang 
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yang bisa dipenuhi. Dari sini, masalah 
keadilan sosial bisa terwujud. 
Reklamasi juga tidak terbukti merusak 
lingkungan hidup, karena di sepanjang 
Teluk Jakarta tidak ada kiloan atau 
belasan kilo atau puluhan kilo atau 
ratusan kilo biota laut seperti udang, 
ikan, cumi yang mengambang mati 
akibat efek reklamasi. Kalau ada mati 
sekali-sekali, tidak logis dikaitkan 
penyebab reklamasi, kalau akibat 
reklamasi bisa membunuh biota laut, 
sudah sejak pengurukan atau reklamasi 
berlangsung sepanjang Teluk Jakarta 
akan penuh dengan bangkai biota laut. 
Nekropsi jalan satu-satunya untuk 
membuktikan secara hukum mengenai 
penyebab kematian hewan termasuk 
biota-biota laut. Tanpa nekropsi, jangan 
mengaitkan biota laut yang mati di 
Teluk Jakarta dengan dampak 
reklamasi. Apalagi Teluk Jakarta itu 
tempat pembuangan akhir dari seluruh 
anak-anak sungai yang ada di Jakarta. 

Dan yang perlu diingat reklamasi tidak 
akan membuat sebuah pulau tenggelam. 
Bahkan dengan adanya reklamasi pulau 
tersebut akan terbantu menghadapi 
gelombang laut. Contoh Belanda, Korea 
Selatan, Dubai, termasuk Kelapa 
Gading, Jakarta Utara, Ancol, itu semua 
kan hasil reklamasi. Jadi, tidak ada 
alasan mendesak  membatalkan atau 
menyetop reklamasi lagipula Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta terikat perjanjian 
dengan para pengembang sehingga 
tidak bisa dibatalkan lagi. Jadi masalah 
Anies ini hanya masalah Anies 
berbohong waktu kampanye. Semua 
politisi atau calon kepala daerah bebas-
sebebasnya, boleh bohong. Tidak 
dilarang bohong atau ingkar janji. Jadi, 
kalau Anies teruskan reklamasi, tidak 
salah. Karena itulah politik, seni 
meyakinkan. Yang bermasalah 
sebenarnya adalah warga DKI sendiri 
yang dulu memilih Anies. Sudah tahu 
Anies enggak bisa kerja dipilih.
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Info SIP Senin - Selasa Tutup

Sabtu, Minggu : 8am- 8pm

Rabu, Kamis, Jum’at : Buka 8am - 12:30pm

Buka 3pm - 8pm
Tutup 12:30 pm - 3pm

 Gaya hidup perkotaan yang serba 
cepat serta kesibukan pekerjaan telah 
menyebabkan banyak orang untuk 
makan secara cepat dan tergesa-gesa. 
Kebiasaan makan secara cepat ini 
ternyata 
bisa 
menimbulka
n beberapa 
masalah 
kesehatan 
pada 
seseorang.
Dilansir dari 
Medical 
Daily, 
diketahui 
bahwa 
sesungguhn
ya otak 
memerlukan 
sejumlah waktu untuk memproses 
bagaimana tubuh mengonsumsi 
makanan. Setidaknya butuh waktu 
sekitar 20 menit bagi otak untuk 
memproses sinyal ketika perut kenyang.
Kegagalan memproses sinyal ini bisa 
membuat seseorang makan berlebih, 
berat badan meningkat dan obesitas. 
Hal ini terjadi ketika otak kesulitan 
mengimbangi ketika seseorang makan 
dengan cepat sehingga akhirnya dia 
makan berlebih.
Obesitas
Penelitian sebelumnya mengungkap 
bahwa orang yang biasa makan cepat 
cenderung memiliki risiko tiga kali lipat 
kelebihan berat badan. Penelitian lain 
juga menyebut bahwa mereka yang 
makan lebih cepat dibanding biasanya 
memiliki risiko dua kali lebih besar 
mengalami obesitas.
Diabetes

Bahaya Kebiasaan Makan Tergesa- Gesa

Selain kegemukan, makan cepat juga 
dapat meningkatkan resistensi insulin 
yang berujung pada munculnya diabetes 
tipe 2 dan penyakit metabolisme. Sebuah 
penelitian mengungkap bahwa orang 

yang makan secara 
cepat memiliki potensi 
diabetes 2,5 kali lebih 
besar dibanding yang 
makan dengan 
perlahan.
Masalah Metabolisme
Beberapa orang juga 
diketahui mengalami 
masalah metabolisme. 
Hal ini diketahui 
berhubungan dengan 
meningkatnya risiko 
mengalami serangan 
jantung serta diabetes.
Masalah Pencernaan

Memburuknya pencernaan merupakan 
masalah lain yang dapat. Makan dengan 
cepat bisa berujung masalah pencernaan 
karena seseorang cenderung menyendok 
lebih banyak dan lebih sedikit 
mengunyah.
Cara Mengatasinya
Makan secara perlahan bisa 
meningkatkan kondisi pencernaanmu 
serta rasa dari makanan. Untuk bisa 
makan secara perlahan, hindari 
mengonsumsi makanan ketika sedang di 
depan telepon, televisi dan perangkat 
lain, turunkan sendok setiap baru 
menyuap, minum air, kunyah makanan 
lebih lama, pilih makanan kaya serat, 
serta lakukan suapan dalam jumlah kecil.
Makan perlahan juga bisa menimbulkan 
banyak keuntungan bagi tubuh. Hal ini 
bisa meningkatkan tingkat hormon, 
membuat kamu lebih puas, serta 
mengurangi asupan kalori.
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Otoritas federal Amerika Serikat (AS) 
menyita 16,5 ton kokain senilai lebih dari 
US$ 1 miliar (Rp 14,1 triliun) dari satu 
kapal di Philadelphia, Pennsylvania, AS . 
Pada Selasa (18/6), Departemen 
Kehakiman 
AS 
menyatakan 
kasus ini 
merupakan 
salah satu 
penyitaan 
narkoba 
terbesar 
dalam 
sejarah AS.
"Jumlah 
kokain ini 
bisa 
membunuh 
jutaan 
orang," 
kecam 
Jaksa 
Agung AS 
yang 
bermarkas di Philadelphia, William 
McSwain lewat Twitter.Menurut jaksa 
penuntut, seperti dilaporkan Reuters, 
kokain itu disita di Terminal Peti Kemas 
Philadelphia, dan anggota awak kapal 
ditangkap.Penyitaan ini termasuk di 
antara beberapa yang terbesar dalam 
sejarah AS termasuk 21 ton kokain di 

California pada tahun 1989 dan 14 ton 
kokain yang disita di Texas pada tahun 
yang sama.Kantor Pengacara AS di 
Philadelphia mengatakan pihaknya 
memperkirakan nilai kokain yang disita 

lebih dari 
US$ 1 
miliar.Kok
ain tetap 
menjadi 
salah satu 
obat ilegal 
yang 
paling 
banyak 
digunakan 
di Amerika 
Serikat. 
Menurut 
pejabat 
federal, 
AS 
menjadi 
tempat 
konsumsi 
dari 

sebagian besar kokain dunia.
“Ada tanda-tanda awal yang meresahkan 
bahwa penggunaan dan ketersediaan 
kokain sedang meningkat di Amerika 
Serikat untuk pertama kalinya dalam 
hampir satu dekade,” kata Departemen 
Luar Negeri AS dalam laporan 
perdagangan narkotika global pada 2017.

Amerika

16,5 Ton Kokain Disita Di Philadelphia

Anda. Gosoklah gigi Anda secara teratur 
dua kali sehari, setelah sarapan dan 
sebelum tidur.
3. Gunakan benang gigi
Setelah makan, biasanya akan banyak 
makanan yang terperangkap disela-sela 
antara gigi dan kawat gigi Anda. 
Gunakanlah tusuk gigi atau benang gigi 
untuk membersihkannya.
4. Hindari makanan keras
Selama masih menggunakan kawat gigi, 
sebaiknya Anda menghindari konsumsi 
makanan yang keras, yang dapat 
merusak kawat gigi dan membuat gigi 
terasa sakit. 
Konsumsilah makanan yang lunak dan 
potonglah makanan Anda menjadi lebih 
kecil dengan menggunakan sendok 
sebelum memasukkannya ke dalam 
mulut. 
5. Konsumsi vitamin C
Pengguna kawat gigi akan lebih sering 
mengalami sariawan karena kawat gigi 
akan sering bergesekan dengan area di 
dalam mulut. Konsumsilah tambahan 
vitamin C untuk mengantisipasinya.

Semua orang pasti menginginkan 
bentuk gigi yang bagus atau rapi. 
Beberapa carapun ditempuh untuk 
mewujudkan keinginan tersebut. Salah 
satu cara yang banyak dilakukan 
adalah dengan memasang kawat gigi 
atau behel. Menggunakan kawat gigi, 
memerlukan perawatan khusus agar 
gigi dapat menjadi semakin rapi, tanpa 
menimbulkan gangguan lain pada gigi 
dan mulut.
Saat menggunakan kawat gigi, Anda 
sebaiknya melakukan beberapa hal 
berikut ini.
1. Gunakan sikat gigi khusus
Sikat gigi untuk pengguna kawat gigi 
tentu saja berbeda dengan orang yang 
tidak menggunakan kawat gigi. 
Gunakanlah sikat gigi yang disarankan 
oleh dokter yang menangani Anda. 
Penggunaan sikat gigi yang salah 
dapat menyebabkan terjadinya 
penumpukan karang gigi.
2. Gosok gigi teratur
Meski menggunakan kawat gigi, Anda 
tetap harus menjaga kebersihan gigi 

Aturan Untuk Pengguna Kawat Gigi
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Internasional

Panglima Garda Revolusi Iran Hussein 
Salami kemarin mengatakan langkah 
Teheren menembak jatuh pesawat 
nirawak (drone) Amerika Serikat di 
wilayah Iran adalah 'pesan jelas, kuat, 
dan akurat' kepada Washington.
Salami memperingatkan Iran akan 
merespons tegas pelanggaran dari 
pihak mana pun terhadap wilayah 
teritori mereka."Iran tidak ada maksud 
berperang dengan negara mana pun 
tapi kami siap untuk berperang," kata 
dia.Komentar Salami itu disampaikan 
setelah mengklaim menembak jatuh 
pesawat nirawak (drone) Amerika 
Serikat Rq-4 yang terbang di Provinsi 
Hornuzgun.Dikutip dari laman Russia 
Today, Kamis (20/6), Angkatan Udara 
Garda Revolusi Iran dalam 
pernyataannya kemarin mengatakan 
mereka telah menembak jatuh 'drone 
mata-mata AS' yang melanggar wilayah 
udara Iran.Kantor berita pemerintah 
IRNA menyebut drone itu diidentifikasi 
sebagai RQ-4 Global Hawk yang 
sedang terbang di langit Kuh Mubarak 
di Provinsi Hormuzgan.RQ-4 adalah 

Iran Tembak Jatuh Drone AS

pesawat nirawak berkemampuan terbang 
cukup tinggi dan menjalankan misi 
pengintaian.Setelah kabar drone mereka 
ditembak jatuh, Angkatan Laut AS 
kemudian mengerahkan aset mereka ke 
Selat Hormuz, tempat puing-puing drone 
itu berserakan.Militer AS tidak segera 
menyebut di mana lokasi puing-puing itu 
berada.Presiden Amerika Serikat Donald 
Trump langsung mengecam keras Iran 
ketika diberitahu drone AS ditembak jatuh 
oleh Iran."Iran membuat kesalahan 
besar!" tulis Trump dalam kicauan di 
Twitternya, seperti dilansir laman Al 
Arabiya, Kamis (20/6).Trump sebelumnya 
sudah pernah mengatakan dia tidak 
tertarik berperang dengan Iran kecuali 
untuk menghentikan Negeri Mullah itu 
membuat senjata nuklir.Washington 
sebelumnya menuding Iran berada di 
balik sejumlah serangan ke kapal tanker 
di perairan Teluk.Teheran membantah 
terlibat dalam kejadian itu dan justru 
menuduh balik Washington berada di 
balik serangan itu dengan alasan sebagai 
dalih untuk menyerang Iran.Hubungan 
Teheran dan Washington kembali 

Polri mengabulkan penangguhan 
penahanan mantan Danjen Kopassus 
Mayjen TNI (Purn) Soenarko terkait 
kasus dugaan kepemilikan senjata api 
ilegal. "Ini masih proses administrasi. 
Bila sudah selesai, beliau akan 
ditangguhkan penahanannya," kata 
Kepala Biro Penerangan Masyarakat 
Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di 
Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta 
Selatan, Jumat (21/6/2019).
 Dedi mengatakan bahwa penjamin 
Soenarko terdiri dari Panglima TNI 
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan 
Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. 
"Penjaminnya adalah Bapak Panglima 
TNI dan Pak Menko Kemaritiman Pak 
Luhut," ujarnya.Meski telah dikabulkan 
penahanannya, Dedi mengatakan 
bahwa penanganan kasus Soenarko 
tetap berjalan. Sebelumnya, Panglima 
TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku 
mengajukan penangguhan penahanan 

Penahanan Soenarko Ditangguhkan

Tanah Air

terhadap Soenarko. "Saya tadi baru saja 
telepon ke Denpom TNI Mayor Jenderal 
Dedi untuk koordinasi dengan 
Kababinkum TNI untuk sampaikan ke 
penyidik Pak Soenarko untuk 
penangguhan penahanan," katanya saat 
menghadiri acara pertemuan dengan 
ulama di Pondok Pesantren Tebuireng, 
Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis 
(20/6/2019).
 Ia berharap pengajuan itu bisa segera 
direalisasikan sehingga penangguhan bagi 
Soenarko bisa secepatnya dilakukan. 
"Mudah-mudahan segera dilaksanakan," 
kata Panglima TNI singkat. Soenarko 
ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan 
senjata api ilegal sejak Mei 2019 dan 
ditahan di Rutan POM Guntur, Jakarta 
Selatan. Dia ditangkap atas dugaan kasus 
penyelundupan senjata dari Aceh. 
Soenarko dinilai berpotensi mengancam 
keamanan nasional. Senjata itu diduga 
digunakan untuk diselundupkan dalam 
kerusuhan 22 Mei 2019.
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menegang sejak tahun lalu AS 
memutuskan keluar dari perjanjian 
nuklir Iran dan 
menerapkan 
sanksi terhadap 
negara itu.
AS kemudian 
memperkuat 
kehadiran 
tentaranya di 
Timur Tengah 
dan menyebut 
Garda Revolusi 
sebagai 
organisasi 
teroris.Namun 
pejabat 
keamanan Iran 
dua hari lalu 
mengatakan tidak 
usah khawatir 
perang akan terjadi."Tidak akan ada 
perang (antara Iran dan AS) karena 
tidak ada alasan untuk perang," kata Ali 
Shamkani, Dewan Keamanan Nasional 

Tertinggi Iran, seperti dikutip kantor 
berita pemerintah IRNA.

Sementara itu 
Israel melalui 
Perdana Menteri 
Benjamin 
Netanyahu dua 
hari lalu 
memperingatkan 
agar Iran tidak 
menguji 
kesabaran 
negaranya."Saya 
mendengar 
tetangga kita di 
utara, selatan, dan 
timur, mengancam 
akan 
menghancurkan 
kita," ujar 
Netanyahu dalam 

pernyataan."Saya katakan kepada 
musuh kita. Militer Israel punya 
kekuatan menghancurkan yang luar 
biasa. Jangan uji kami," kata dia. 

Kontribusi 
tokoh dan warga Nahdatul Ulama ( NU) 
di Pilpres 2019, menjadi salah satu 
faktor kemenangan Joko Widodo-KH 
Ma'ruf Amin ( Jokowi-Ma'ruf), meski saat 
ini masih menjalani sidang gugatan dari 
Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi 
(MK).
Namun, Ormas terbesar di Tanah Air itu 
sudah berani blak-blakan mengusulkan 
tambahan jatah menteri untuk kader NU 
di kabinet berikutnya.
"Tidak ada dukungan politik yang gratis!" 
tegas Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa 
Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) 
usai menghadiri Halal bi Halal Keluarga 
Besar Gabungan Asosiasi Petani 
Perkebunan Indonesia (Gapperindo) di 
Masjid Al Akbar Surabaya, Rabu (19/6) 
malam.Bahkan, pengasuh Ponpes Bumi 
Shoawat, Tulangan, Sidoarjo ini yakin 
jika kader NU yang diusulkan akan pos 
menteri yang strategis. "Insya Allah akan 
mendapat posisi yang strategis," 
katanya.
Sayang, Gus Ali enggan menyebut 
nama-nama yang akan diusulkan. "Saya 

NU Blak - Blakan Minta Jatah Menteri

ndak berani 
nyampaikan (nama), ada.. ada. Sebentar 
lagi ada (nama warga NU yang 
diusulkan)," elaknya sembari 
menegaskan jika nama-nama yang akan 
diusulkan sudah dibicarakan di internal 
NU.Senada dengan Gus Ali, Rais Aam 
PBNU, KH Miftachul Akhyar yang turut 
hadir di Halal bi Halal yang dihadiri 
Menteri BUMN, Rini Soemarno itu, juga 
menyebut usulan permintaan jatah 
menteri itu wajar."Sesuatu yang wajar 
kan, dan ndak dilarang. Ya tinggal 
gimana nanti cara dan suatu bentuk 
komitmen-komitmen yang akan, ya lihat 
nanti. Tentu kan banyak yang 
berkeinginan," kata Kiai Miftah, sapaan 
KH Miftachul Akhyar.Namun, pengasuh 
Ponpes Miftachus Sunnah Surabaya 
tersebut mengaku kalau pihaknya belum 
menentukan nama-nama kader NU yang 
akan diusulkan ke Jokowi, beda dengan 
pengakuan Gus Ali. "Belum!" elak 
mantan Rais Syuriyah PWNU Jawa 
Timur tersebut. Sudah komunikasi 
dengan JokowiKalau soal komunikasi 
dengan Jokowi terkait usulan tambahan 
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jatah menteri untuk NU, Kiai Miftah 
mengaku sudah ada. "Tapi apakah 
menjurus, bagaimana, ya komunikasi 
biasa," ucapnya.Tak sebatas 
mengusulkan tambahan menteri, Kiai 
Miftah juga menyebut sudah saatnya 
kalangan NU menempati pos menteri 
strategis. "Ya saatnya memang, tapi ya 
mudah-mudahanlah hasil," 
tandasnya.Sekadar tahu, sejumlah 
nama dari kalangan NU dispekulasikan 
bakal menjabat menteri di kabinet 
Jokowi pada periode 
berikutnya.Sejumlah nama itu di 
antaranya Ketua PP Muslimat NU, 
Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny 
Wahid, mantan Ketua Umum Fatayat 

NU, Ida Fauziyah, serta Ketua Umum PP 
GP Ansor (salah satu Banom NU), Yaqut 
Cholil Qoumas alias Gus Yaqut.
Sementara di kabinet Jokowi saat ini, 
tercatat ada enam menteri dari kalangan 
NU, yaitu Menteri Riset dan Pendidikan 
Tinggi, M Nasir; Menteri Tenaga Kerja, 
Hanif Dhakiri; Menteri Pemuda dan 
Olahraga, Imam Nahrawi. Kemudian 
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal 
(PDT) dan Transmigrasi, Eko Putro 
Sandjojo yang menggantikan Marwan 
Ja'far, Menteri Agama, Lukman Hakim 
Saifuddin; serta Menteri Sosial, Khofifah 
Indar Parawansa yang diganti Agus 
Gumiwang dari Golkar karena maju 
Pilgub Jawa Timur 2018.

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir 
Mohamad, merasa tidak puas atas hasil 
penyelidikan insiden serangan rudal 
terhadap pesawat komersial pelat 
merah Negeri Jiran, Malaysia Airlines, 
bernomor MH17 yang jatuh di kawasan 
timur Ukraina pada 2014 silam. 
Menurut dia proses investigasi sejak 
awal subjektif karena terkesan 
menyalahkan Rusia.
Hasil penyelidikan Tim Investigasi 
Internasional (JIT) menyatakan empat 
orang, yang terdiri dari tiga warga Rusia 
dan seorang warga Ukraina, menjadi 
tersangka atas insiden yang 
menewaskan seluruh 298 penumpang 
itu.Mahathir menganggap Rusia 
dijadikan kambing hitam dalam insiden 
ini. Dia juga mempertanyakan 
objektivitas penyelidikan JIT."Kami 
sangat tidak senang (dengan hasil 
penyelidikan JIT) karena sejak awal itu 
adalah masalah politik tentang 
bagaimana menuduh Rusia yang 
melakukan (serangan) itu," kata 
Mahathir kepada wartawan di Kuala 

Mahathir Bela Rusia Dalam Kasus MH17

Internasional

Lumpur, Kamis (20/6)."Bahkan sebelum 
mereka melakukan penyelidikan, mereka 
(JIT) sudah mengatakan Rusia. Dan 
sekarang mereka mengatakan punya 
bukti. Sangat sulit bagi kami untuk 
menerimanya," paparnya menambahkan 
seperti dikutip Reuters.Mahathir 
menuturkan dirinya tidak berpikir bahwa 
Rusia terlibat dalam penembakkan MH17 
itu. PM berusia 93 tahun itu menganggap 
mengenakan sangkaan pembunuhan 
terhadap ketiga warga Rusia adalah 
"tidak berdasar."
Mahathir merasa hasil investigasi JIT 
didasarkan pada "rumor atau kabar 
angin.""Saya harap semua orang mencari 
kebenaran," kata Mahathir seperti dikutip 
AFP.MH17 jatuh setelah ditembak oleh 
rudal di wilayah timur Ukraina yang 
dikuasai oleh kelompok separatis pro-
Rusia pada 17 Juli 2014 lalu dalam 
perjalanannya dari Amsterdam menuju 
Kuala Lumpur. Seluruh penumpang 
terbunuh dalam kecelakaan itu.Hari ini, 
JIT merilis identitas empat tersangka 
yang disebut terlibat dalam insiden itu. 
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Tiga warga Rusia bernama Igor Girkin, 
Sergey Dubinskiy, dan Oleg Pulatov, 
serta seorang warga Ukraina, Leonid 
Kharchenko.Tim investigasi yang 
dipimpin Belanda itu memutuskan akan 
menerbitkan surat perintah 
penangkapan secara nasional dan 
internasional untuk keempat orang 
tersebut.Menurut hasil penyelidikan, 
Girkin adalah mantan perwira militer 
yang ditugaskan di Badan Intelijen 
Rusia (FSB). Sedangkan Dubinskiy 
adalah bekas agen Badan Intelijen 

Tempur Angkatan Bersenjata Rusia 
(GRU). Kemudian Pulatov adalah 
mantan anggota pasukan khusus Rusia, 
Spetsnaz-GRU.Sedangkan latar 
belakang Kharchenko tidak diketahui, 
tetapi diduga dia memimpin unit 
kelompok pemberontak di Donetsk pada 
Juli 2014.Meski keempat tersangka 
dinilai tidak terlibat langsung dalam 
penembakkan rudal tersebut, mereka 
tetap diduga kuat sengaja mengirim 
rudal Buk untuk tujuan menembak 
pesawat.

Dijual
 Minivan Chevy

Uplander 2006
Hub : 267 - 235 - 3359

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional 
(TKN) Moeldoko membantah anggapan 
Hairul Anas, saksi tim hukum capres dan 
cawapres nomor urut 02 Prabowo 
Subianto dan Sandiaga Uno dalam 
sidang perselisihan hasil 
pemilihan umum (PHPU) 
presiden 2019 di Mahkamah 
Konstitusi (MK), Rabu 
(19/6/2019). Moeldoko 
menegaskan bahwa dia tidak 
pernah memberikan 
pembekalan yang disebut 
mengganggu nilai 
demokrasi.Namun, dia 
membenarkan bahwa pernah 
menjadi pembicara untuk 
para saksi dalam persiapan 
menghadapi pemilu. "Saya 
(waktu itu) mengatakan 
kepada (calon) saksi, 'Hei 
hati-hati dalam sebuah 
demokrasi yang 
mengutamakan kebebasan, maka 
kecurangan itu bisa saja terjadi. Jadi 
kamu para saksi harus hati-hati'," kata 
Moeldoko di Bandara Husein 
Sastranegara, Kota Bandung, Jawa 
Barat, Kamis (20/6/2019). Menurut 
Moeldoko, inti dari pembekalan tersebut, 
para saksi harus hati-hati dalam 

Nama Moeldoko Disebut Di Sidang MK

Tanah Air

mengawal proses pemilu. Mungkin saja 
terjadi kecurangan.Dia juga 
menyampaikan, tidak pernah 
mengajarkan kecurangan kepada saksi. 
Hal tersebut juga, kata dia, telah diakui 

oleh Anas sendiri 
dalam kesaksiannya. 
"Dan itu diakui oleh 
Anas. Dia mengakui 
bicara seperti ini 'Tidak 
pernah diajarkan atau 
dilatih melakukan 
kecurangan'. Dia 
sendiri mengatakan 
seperti itu," kata 
Moeldoko. 
Sebelumnya, pada 
sidang sengketa 
pilpres yang 
menghadirkan saksi 
dari tim Prabowo-
Sandi di MK, Rabu, 
Anas mengaku pernah 

mengikuti pelatihan untuk saksi yang 
diisi oleh Moeldoko sebagai pemateri. 
Menurut Anas, pelatihan itu memang 
tidak mengajarkan untuk curang. Namun, 
menurut Anas, seolah-olah istilah 
tersebut menegaskan bahwa 
kecurangan adalah sesuatu yang wajar 
dalam demokrasi.
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Penjabat Menteri Pertahanan Amerika 
Serikat, Patrick Shanahan, mundur dari 
posisinya setelah muncul laporan 
tentang dugaan kekerasan dalam rumah 
tangga yang menyeret namanya. 
Shanahan juga akan mengundurkan diri 
sebagai wakil menteri pertahanan.
Mundurnya Shanahan menjadikan pria 
itu keluar dari bursa pertimbangan posisi 
tetap Menhan AS. Trump mengumumkan 
bahwa posisi penjabat Menhan AS akan 
digantikan oleh Menteri Urusan Angkatan 
Darat (Secretary of the Army), Mark 
Esper.Secretary of the Army merupakan 
pejabat sipil di bawah naungan 
Kementerian Pertahanan AS yang 
mengatur hal-hal administratif berkaitan 
dengan Angkatan Darat Amerika 
Serikat.Meski belum secara resmi 
mencalonkan Shanahan, namun pekan 
lalu, Presiden Trump memberi sinyal 
akan menambatkan pilihan akhirnya 
pada eks eksekutif Boeing itu untuk 
posisi tetap Menhan Amerika Serikat.
Pada Selasa 18 Juni 2019, surat kabar 
USA Today melaporkan bahwa Biro 
Investigasi Federal (FBI) tengah 
memeriksa insiden pada 2010 antara 
Shanahan dengan istrinya, Kimberley 
Jordinson.
Keduanya mengklaim dalam laporan 
kepolisian lokal telah menerima 
kekerasan dari satu sama lain. 
Shanahan dan Jordinson masih 
mempertahankan klaim mereka selepas 
mereka bercerai beberapa tahun lalu.
Sementara itu, surat kabar the 
Washington Post menerbitkan artikel 
yang membahas dugaan insiden 
kekerasan pada tahun 2011 yang 
melibatkan Jordinson dan putra mereka 
yang berusia 17 tahun, William 
Shanahan. 
The Post melaporkan William Shanahan 
secara brutal memukuli ibunya "hingga 
berdarah-darah."Shanahan, kata the 
Post, membela putranya dalam dugaan 
insiden itu, menulis dalam memo bahwa 
putranya bertindak membela diri.Namun, 
Shanahan menyatakan kepada the Post 
bahwa memo itu ia tulis saat dirinya 

Patrick Shanahan Mundur 

belum memahami tingkat keparahan luka 
istrinya akibat kekerasan tersebut.
Di sisi lain, Gedung Putih mengatakan 
kepada CBS News bahwa mereka telah 
mengetahui sejak cukup lama mengenai 
insiden KDRT di yang melibatkan putra 
Shanahan. Tetapi, Gedung Putih mengaku 
tidak mengetahui tentang insiden KDRT 
lain yang melibatkan Shanahan sebagai 
pelaku.Mitch McConnell, pemimpin 
mayoritas Senat AS dari fraksi Republik 
mengatakan bahwa ia mempercayai 
penuh keputusan Presiden untuk 
menunjuk Mark Esper sebagai penjabat 
Menhan AS menggantikan Shanahan yang 
mengundurkan diri.Namun, McConnell 
mengatakan akan "lebih baik memiliki 
menteri pertahanan yang resmi ditunjuk 
dan bersifat tetap.
"Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat 
AS, Jim Inhofe dari fraksi Republik setuju 
bahwa "demi keamanan nasional, kita 
memerlukan Menteri Pertahanan yang 
terkonfirmasi --bukan hanya penjabat 
sementara-- dan saya berharap bahwa kita 
dapat mencapai titik itu secepat 
mungkin."Pemimpin Minoritas Senat AS 
Chuck Schumer dari fraksi Demokrat yang 
beroposisi mengkritik tentang awal mula 
penunjukkan Shanahan.
"Mereka tidak suka memeriksa semua 
Wakil Menteri ini, Wakil itu, Asisten ini, 
jangan diperiksa dan lihat apa yang terjadi 
ketika kamu tidak diperiksa."
Schumer juga menyebut bahwa saat ini 
merupakan "masa yang sulit bagi Kemhan 
AS ... tak memiliki pemimpin di tengah 
ketegangan AS - Iran," ujarnya seperti 
dikutip dari CBS News.Senator Demokrat 
Richard Blumenthal, anggota Komite 
Layanan Bersenjata Senat, mengatakan ia 
percaya "mungkin ada penyembunyian 
yang disengaja" dari masalah-masalah 
domestik Shanahan, dan ia ingin inspektur 
jenderal departemen untuk menyelidiki 
masalah tersebut.
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"Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat 
AS, Jim Inhofe dari fraksi Republik setuju 
bahwa "demi keamanan nasional, kita 
memerlukan Menteri Pertahanan yang 
terkonfirmasi --bukan hanya penjabat 
sementara-- dan saya berharap bahwa kita 
dapat mencapai titik itu secepat 
mungkin."Pemimpin Minoritas Senat AS 
Chuck Schumer dari fraksi Demokrat yang 
beroposisi mengkritik tentang awal mula 
penunjukkan Shanahan.
"Mereka tidak suka memeriksa semua 
Wakil Menteri ini, Wakil itu, Asisten ini, 
jangan diperiksa dan lihat apa yang terjadi 
ketika kamu tidak diperiksa."
Schumer juga menyebut bahwa saat ini 
merupakan "masa yang sulit bagi Kemhan 
AS ... tak memiliki pemimpin di tengah 
ketegangan AS - Iran," ujarnya seperti 
dikutip dari CBS News.Senator Demokrat 
Richard Blumenthal, anggota Komite 
Layanan Bersenjata Senat, mengatakan ia 
percaya "mungkin ada penyembunyian 
yang disengaja" dari masalah-masalah 
domestik Shanahan, dan ia ingin inspektur 
jenderal departemen untuk menyelidiki 
masalah tersebut.
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